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الَحْمُد هللِ َربِّ الَعاَلنَِي، وَصىلَّ اهللُ وَس�لَّم وبارَك عىل سيِِّدنا 
ٍد وآلِِه وَصْحبِِه أمجعني. حممَّ

أما بعد: فهذه رسالة )فقه الصلوات واملدائح النبوية(، وهي 
حقًا كام وصفها شيخنا اإلمام الرائد مؤلفها: »بحث جديد يف فقه 
الصل�وات عىل الرس�ول �، وملحقاهتا، وأنواعها، ثم يف قضية 
الوال�د النبوية، ومدائح الرس�ول �، وأه�ل البيت رضوان اهلل 
عليهم «. وقد كتبها شيخنا رمحه اهلل تعاىل بأسلوبه السهل الوجز، 

الذي يفتح األبواب للقارئ ليحلق يف آفاق العاين اجلزلة. 

وهذا الكتاب بقدر ما فيه من علم وثقافة هو منهج عميل يدفع 
اإلنس�ان للتعلق باحلبيب الصطفى �، وكثرة الّصالة والّسالم 
عليه، وانظر إىل ما كتبه شيخنا يف معاين آية الصالة والتسليم عىل 
النب�ي �، ثم ما أورده من أحاديث يف فضل الصالة والس�الم، 
ة والشوق،  وما ورد من صيغ عن الس�لف الصالح، مما جيدد اهِلمَّ

ويدفع إىل التطبيق العميل، وسلوك طريق الصاحلني. 
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وإنك لتجد في ثنايا هذه الرسالة الكثير من كشف الشبهات 
ودف�ع توه�م الخصوم ف�ي كثير م�ن المس�ائل، خصوصًا حول 

الصلوات والبردة والدالئل، بحجج واضحة داحضة .

وقد قابلُت النص على الطبعتين السابقتين:

1( الطبعة التي صدرت في عدد خاص من مجلة المسلم، 
السنة )25(، العدد )4-9(، غرة ربيع اآلخر 1405 ه�، الموافق 

24 من ديسمبر 1984م.

2( الطبع�ة التي صدرت ف�ي 1985م، وطبعت في مطبعة 
الحضارة العربية بالفجالة.

ُث�ّم قمُت بتصحي�ح النص، وضب�ط ما يحت�اج إلى ضبط، 
وع�زوت األحادي�ث النبوي�ة الش�ريفة إل�ى أق�رب مصادره�ا، 

وعّلقت على مواضع من الرسالة شرحًا وتفصياًل وتوثيقًا .

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم

وكتبه
حميي الدين حسني يوسف اإلسنوي
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هذه الرسالة الشريفة

فقه الصلوات واملدائح النبوية

الم عىل رسول اهلل �، وريض اهلل  الة والسَّ احلمد هلل، والصَّ

عن أش�ياخنا يف اهلل، ورحم اهلل َمْن سبقنا ِمْن إخواننا باإليامن إىل 

اهلل، ووفق أحياءنا مجيعًا إىل ما حىبه ويرضاه .

وبعــــد:

إنَّ ِم�ْن فض�ل اهلل تعاىل علين�ا أن وفقنا لكتابة هذه الرس�الة 

َلَواِت عىل سيِّد الكائناِت، ُثمَّ فيام هو كالّصلواِت  زة يف فقه الصَّ الركَّ

من الدائح النبوية، منثورة أو منظومة، يف صورة دعاء أو ثناء.

وإنَّ الوفَّق إىل مطالعة هذه الرس�الة س�وف يستوعب خريًا 

كثريًا ج�دًا علميًا وأدبي�ًا وُلَغوّيًا وروحيًا وتارخيي�ًا، لعله مل يتوفر 

عىل هذه الصورة يف مكتوب سابق.
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باختي�اره  الرشي�ِف  األزه�ر  إىل  عائ�دًا  الفض�ُل  كان  وإذا 

ِف احلديث يف الجال النبوّي األرشف،  لشخصنا، لنشرِتَك يف رَشَ

ف�إنَّ الفضل كل�ه عائٌد إىل اهلل تعاىل يف توجيهن�ا إىل هذا الوضوع 

ال�ذي يرجح أنه لن يطرقه أحٌد ممن ق�د دعوا إىل احلديث يف هذا 

الجال الفسيح العميق.

وإّن�ام أردن�ا بذل�ك خدمة ه�ذا اجلان�ب الن�ي أو الرتوك، 

م�ع حماول�ة م�ا وقفنا أنفس�نا علي�ه من التقري�ب بني أه�ل القبلة 

وجتميعه�م ع�ىل خدم�ة األه�م، واغتن�ام المك�ن، والتن�زه عن 

اخلالف واالختالف.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم
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الم عىل رسول اهلل �، وريض اهلل  الة والسَّ احلمد هلل، والصَّ

عن أش�ياخنا يف اهلل، ورحم اهلل َمْن سبقنا ِمْن إخواننا باإليامن إىل 

اهلل، ووفق أحياءنا مجيعًا إىل ما حىبه ويرضاه .

وبعــــد: فقد أس�عدين األزهر الرشيف - حفظ اهلل مناره، 

وخّل�د آث�اره، وضاعف أن�واره وث�امره - بأْن طل�ب إيلَّ بحثًا يف 

الس�رية النَّبوية، أشرتك به يف الؤمتر العالي الذي سيعقد بالقاهرة 

ب�إرشاف األزهر، لبحث خدمة اإلس�الم والس�لمني ِمْن خالل 

السرية الطهرة وعلومها .

ولس�وء صحتي مهمُت باالعتذار، لكنني رأْيُت أن سلس�لة 

» فقه السرىة « تنقصها هذه احللقة من العرفة والتاريخ، فكتبُتها، 

وال أظن أنني ُسبِْقُت إليها عىل هذه الصورة، فهي هدية إىل سيدنا 

رسول اهلل � رجاء الشفاعة، وأستغفر اهلل العظيم .
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وق�د حاول�ُت جه�دي أن أجعله�ا م�ن أس�باب التوفي�ق 

والتقريب والحبة بني مجاعات السلمني .

ك�ام حاول�ُت جه�دي أن أكتب برتكي�ز مطل�ق، وأن أجعل 

اإلمجال واإلنصاف خصيصة هذا البحث، ليكون أعمق وأعرق 

وأش�وق وأرشق، حتَّى إذا ش�اء اهللُ عدن�ا يومًا إليه، ف�كان كتابًا 

نافعًا ألهل القبلة فيام نأمل من فضل اهلل .

ويف معتكف�ي ومعانايت الصحية كتبُت هذا، راجيًا أن يكون 

وس�يلتي إىل اهلل يف العف�و والعافي�ة إْن كان يف العم�ر بقي�ة، ويف 

الرضا وحسن اخلامتة إذا كان قد حان الرحيل .

ي عىل اهلل  أس�أُل اهلَل القبول، وأعتذُر ع�ن التقصري، وال أزكِّ

أحدًا، واهلل الوفق والستعان ،،،



القـســم األول

مـع آيــة الصــالة والتسـليم



النبـيِّ محّمـد الّصـاة علـى  أدم 

تــردد بـدون  َحْتـٌم  فقبوُلــهـا 

أعمـاُلنـا بيـن القـبـوِل وردِّهـــا

حممـد النبـيِّ  عـى  ـاة  الصَّ إال 

فصــاةُ  ربِّي َعــدَّ أنفاس الورى

وســاُمُه أبــدًا عليكـم ســيِّدي

ْحِب الكراِم وَمْن َتـا واآلِل والصَّ

َمِدي ْ والصاحلني عى الـدواِم السَّ
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الة والتسليم مع آية الصَّ

اة والسام عليه �: 1( واجب الصَّ

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ   تع�اىل: ﴿  اهلل  يق�ول 

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ﴾ )1(. 

إذا ُذِكَر س�يدنا رسول اهلل الصطفى � كان أول ما يذكر به 

واج�ب الّصالة والّس�الم عليه، واحلكمة يف ذل�ك إجيابية بالغة، 

رة بحقوق اهلل خاص�ة، ُثمَّ بحقوقه  الة والّس�الم علي�ه مذكِّ فالصَّ

�، ُثمَّ بحقوق اإلسالم عامة )2(. 

)1( سورة األحزاب: اآلية 56 .
)2( قال ش�يخنا الؤلف رمحه اهلل: ج�اءت الّصالة يف القرآن بمعنى العبادة 
يف نح�و قوله تعاىل: ﴿ ڱ  ڱ﴾ ]البق�رة: 43[، وجاءت فيه 
بمعنى الدعاء يف نحو قوله تعاىل: ﴿ ڻ  ڻڻ      ۀ      ۀ  ہ  ہہ﴾ 
]التوب�ة: 103[، وج�اءت يف اللغة بمعنى الرمحة ومعن�ى الثناء، ولكنها 

هنا أوسع وأمجع وأكمل وأشمل، كام سنرى إن شاء اهلل تعاىل.
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ـام عليه � يف اآلية،  اة والسَّ * ومـن هنـا جاء األمر بالصَّ

دًا من عدة جوانب: مؤكَّ

أوالً: اإلحاطة بأّن اهلل تعاىل يصيل عليه ومالئكته، ومل يرصح 

يف القرآن بمثل هذا وال بنحوه لنبيٍّ من قبله � .

الة ابتداء بحرف » إنَّ « مما يزيد  ثانيـًا: تأكيد األم�ر هبذه الصَّ

يف معنى الترشيف والتكريم واألمهية واخلصوصية.

الم عليه بقوله تعاىل: ﴿ ڇ ﴾، وهو يفيد  ثالثًا: تأكيد السَّ

الة بمثل ذلك، من طريق احلذف الذي يدلُّ عليه  معنى تأكيد الصَّ

م�ا بعده مبالغًة يف البيان والطلب، فكأنه تعاىل قال: » صلوا عليه 

صالًة أو تصليًة، وسلموا عليه سالمًا أو تسلياًم «.

والتأكي�د العن�وي بصيغ�ة التفعي�ل، يفي�د الت�زام التك�رار 

والعم�ق، وال يكون التك�رار والعمق إال عن حكم�ة، لعلَّ منها 

، وتنوعها، فكأنه  الم يف َنْفس الصيلِّ الة والسَّ هنا جتدد معاين الصَّ

 يطل�ب لرس�وله  � يف ُكلِّ مّرة ش�يئًا جديدًا م�ن مراتب الكامل 
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عن�د اهلل، والك�امل عن�د اهلل ال يتناه�ى، وكأنه بعمي�ق التوجه يف 

طلب الكامل لنبيه � يسترشُف جانبًا من الصفاء والرقة، فيصيبه 

وحانية والدد، والتسامي إىل مراتب القربني . نصيٌب من الرُّ

 ، �الم ع�ىل ذات الصيلِّ الة والسَّ وبذل�ك حتص�ل برك�ة الصَّ

ع�ىل حني يؤدِّي حقًا هو نوٌع مس�تحبٌّ من العب�ادة، ال ُيَمل وال 

ُيْستثقل.

وهنا قد يندمج الصيلِّ يف صالته حّتى ليكون بشخصه كأنام 

هو صالة متجسدة .

دًا أنه يصيل عىل النبيِّ  رابعًا: يف بالغه عزَّ وجلَّ للنّاس، مؤكِّ

� إعالٌم بأنه تعاىل حىب ذلك، فهو يأمر به تكليفًا وترشيفًا معًا، 

حتى يشاركه عباده فيام أحّبه لنفسه، فقد أحب هلم ما أحبه لنفسه، 

فارتف�ع به م�ن مرتبة ظاهر التكليف إىل مرتب�ة حقيقة الترشيف، 

لتكون معاملته بطاعته فيام أحب لنفسه ولعباده، نوعًا من الفضل 

الذي يؤتيه اهلل لن يشاء من عباده .
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وإذا كان ه�ذا ه�و ش�أن بقي�ة الطاع�ات فه�و هن�ا أع�رق 
وأصدق.

خامسـًا: التعميم الطلق يف قوله تعاىل: ﴿ ڄ ﴾، 
دون ختصيص نوع أو طبقة معينة من الالئكة، إعالٌن هائٌل بمقام 
الص�ىلَّ عليه �، فحملة الع�رش وَمْن حوله، تدرجًا إىل ما فوق 
اإلحصاء واحلرص م�ن الالئكة، يف َعَرصات)1( اللك واللكوت 

وطبقات الغيب والش�هادة، وعوامل اخلل�ق واألمر ﴿ ۋ  ۋ   ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ ﴾)2(، كل أولئ�ك بال اس�تثناء يصلون ع�ىل النبيِّ � ، 
فأي�ن هو العقل الب�رشي الذي يدرك هذا الق�ام ؟! أو يدرك رس 

الدعوة إليه ؟!

الة علي�ه � من اهلل بأهن�ا )عطاء  سادسـًا: هلذا فرسن�ا الصَّ
إهل�ي(، أي ت�امٌّ عامٌّ كامٌل ش�امٌل، لُكلِّ ما خط�ر عىل قلب برش، 
م�ن ُكلِّ ما هو تقدير وتوقري وترشيف وتكريم، ومن كل ما يليق 

بتعطف األلوهية، عىل قمة الجد يف البرشية.

)1( الَعْرَصة: وس�ط الدار، وهي البقعة الواسعة من األرض ليس هبا بناء، 
وجتَمع عىل: ِعراص، وَعَرصات، وأعراص.

)2( سورة الدثر: اآلية 31 .
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ف�إنَّ تقيي�د صالة احل�ق تعاىل هن�ا عىل حبيب�ه األعظم �، 

ٌم  وتفس�ريها بخصيص�ة الرمحة أو الغفرة فق�ط، أو نحوها: َتَحكُّ

ال دلي�ل عليه)1(، وحس�بنا قوله تع�اىل: ﴿ ڌ  ڌ  ڎ     

ڎ  ﴾)2(، ﴿ ڃ  چ چ  چ  چ﴾)3(.

)1( وهذا الذي ذكره ش�يخنا رمحه اهلل تعاىل يف معنى صالة احلق س�بحانه 
عىل نبيه � من أفضل التقريرات، وهو ما يقتضيه التحقيق، وحاصل 

ما ذكره األئمة الثقات.
وق�د نقل البيهقي يف ش�عب اإلي�امن )2/ 133- 134( عن احلليمي 
رمحه اهلل يف معنى » اللهم صّل عىل حممد «، قال: » اللهم عّظمه �  يف 
الدنيا بإعالء ذكره، وإظهار دينه، وإبقاء رشيعته، ويف اآلخرة بتشفيعه 
يف أمت�ه، وإج�زال أج�ره ومثوبته، وإب�داء فضله لألول�ني واآلخرين 

بالقام الحمود، وتقديمه عىل كافة القربني يف اليوم الشهود «.
وأورد اب�ن حج�ر اهليتمي يف » الـدر املنضود يف الّصاة والّسـام عى 
صاحب املقام املحمود � « )ص 44( عن ابن عطية قوله: » صلوات 
اهلل عىل عبيده: رمحته وبركته وترشيفه إّياهم يف الدنيا واآلخرة، ونرشه 
الثناء اجلميل عليهم؛ أي: فهي تش�مل ذلك كله، لكن الذي لنبينا � 

منه هو أكمله وأعاله وأرشفه وأمته «.
)2( سورة الضحى: اآلية 5 .

)3( سورة اإلرساء: اآلية 20 .
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�ا ص�الة الالئك�ة، فال َش�كَّ أهن�ا ) دع�اء ( بما  سـابعـًا: أمَّ

أهلمهم اهلل تعاىل الدع�اء ب�ه حلبيبه األكرم، فتح�ديده باالستغفار 

وح�ده ُحْك�ٌم بال دلي�ل)1(، فقد يك�ون اهلل تعاىل ق�د أهلم اجلميع 

صيغ�ة واحدة، وق�د يكون قد َعّل�م أهل كل منزل�ة من مالئكته 

م�ا يليق هبم وب�ه �، وقد يكون ق�د وّجه كل َمَل�ك بمفرده إىل 

دع�اء خ�اص، وقد يكون غ�ري ذلك من نفح�ات الفيض الرباين 

الالمتناهي .

ا صالة الؤمنني عليه � فهي عىل ما نفهم: ُش�ْكٌر،  ثامنًا: أمَّ

ورجاٌء، ووفاٌء، ووالء . 

فالسلُم يسأل اهلل تعاىل كما يأمره اهلل، راجيًا من اهلل أن يصيلِّ 

ويس�لِّم عىل النبيِّ � بما يش�اء، كما يش�اء، عىل ما يش�اء، فيما 

)1( ق�ال ش�يخنا الؤل�ف رمح�ه اهلل: ثاب�ٌت يف الق�رآن أن الذي�ن حىمل�ون 
 العرش وَمْن حوله يس�تغفرون للذين آمنوا، فليس استغفارهم خاصًا 
برس�ول اهلل � ]فال ش�ك أن صالة المالئكة على الرس�ول � أعم 
الة على النبّي � خصيصة له[ كام  من االس�تغفار وأش�مل، ألن الصَّ

ل. الة، فتأمَّ تفيده آية األمر بالصَّ
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يش�اء، فليس م�ن التفويض أن يق�رتح العبد عىل اهلل نوع�ًا معينًا 
الة إال ما كان إمعان�ًا يف تنفيذ األمر بالّصالة يف  م�ن صن�وف الصَّ

بحبوحة احلب .

تاسـعًا: وقد َعّلمنا الرس�ول � أن نقول: » اللهم صلِّ عى 
ْيَت عى إبراهيـم وآل إبراهيم ... إلخ«  ـٍد، كام َصلَّ ـٍد وآل حممَّ حممَّ

يف ختام التشهد .

ولي�س العنى أن تك�ون الّصالة هنا هي ع�ني الّصالة هناك 
ف�� ﴿ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ٴۇ   ﴾)1(، ولكن العنى: إنك يا رب وقد 
صلَّي�ت عىل إبراهيم بام هو أهله، فإن حمّم�دًا أْوىل بصالتك عليه 

أيضًا بام هو أهله . وكذلك اآلل الكرمون . 

وطل�ب الربكة بع�د ذلك، هو طل�ب مزيد من ه�ذا العطاء 
التزاي�د ل�ه �، وإذا كان اهلل قد تفضل فب�اَرك ) يعني ضاعف( 
عط�اءه إلبراهي�م عليه الس�الم، ف�أْوىل بفضل�ه أن يضاعف هذا 

العطاء له � .

)1( سورة آل عمران: اآلية 163.
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والتمثي�ل هنا للتقري�ب، يف » كام صليت وباركت «، باتفاق 
أه�ل العل�م، ك�ام رضب اهلل الثل لنوره م�ن الش�كاة والصباح، 

فسقط هنا االعرتاض بقانون الشّبه والشّبه به . 

عارشًا: وأّما أنَّ ص�الة الؤمنني عليه � وف�اء، فه�ذا أدنى 
حقوق الرس�الة ع�ىل الؤمنني، وقد ُأخرجوا هب�ا من الظلامت إىل 
النور، وكانوا خري ُأّمٍة أخرجت للنّاس، فهي وفاء بالشكر هلل عىل 

الرمح�ة الهداة � . 

حـادي عـر: ب�ل إنَّ يف ص�الة الالئك�ة علي�ه � مس�حة 
 أو لفت�ة م�ن الوف�اء أيض�ًا، ولو مل يك�ن منظ�ورًا إىل خصوصها، 

أليس اهلل تعاىل قد أرس�له ) رمحًة للعال�ني (، أي رمحة لكل عوامل 
الغيب والش�هادة، ما علمن�ا منها وما مل نعلم، ُث�مَّ أليس الالئكة 
عالمًا من هذه العوامل الرحومة ب�ه �، إذْن فصالُة الالئكة عليه 
) منظ�ورًا فيه�ا إىل هذا العنى(  تعطي َمْس�َحًة أو لفتًة من الوفاء، 

مقصودًا كان أم غري مقصود.

ثاين عر: وال بد هنا من وقفة هامة، فإّن الذي يرحم اهلل ب�ه 
غريه، ال ش�ك أحظى عند اهلل من الرحوم نفس�ه، والالئكة عىل 
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طبقاهتم مرحومون به � بمقتىض العموم يف اآلية، فاقتىض ه�ذا 

نوعًا أكيدًا من األفضلية له � عىل عامل الالئكة، فيكون ِمْن باب 

َأْوىل قد ثبتت له األفضلية عىل ما سوى الالئكة ِمْن عوامل، فيكون 

أفضل اخللق كلهم: من األزل لألبد � )1(.

الة ) والء ()2(، فما لم يكن الوالء  ثالث عر: وأّما أنَّ الصَّ

)1( تضاف�رت النص�وص ع�ىل أفضليت�ه � عىل مجي�ع الخلوق�ات، قال 
َق�ايِنُّ )ت: 1041ه�� ( يف رشح�ه ع�ىل قول�ه يف  العالم�ة الرُبَه�اُن اللَّ

» َجْوَهَرِة التَّوحيد «:
َق����اِق وَأْفَضُل الَخْلِق َعىَل اإلْطاَلِق     َنبِيُّنَا َفِم��ْل عن الشِّ

» َأْفَضِليَُّت�ُه � ع�ىل مجيع الخلوقات مم�ا َأمْجََع عليه الس�لمون، وأقام 
ُقون «. عليه قواطَِع األدلة الحقِّ

وقال العالمة أبو عبد اهلل حممد عليش الالكي )ت: 1299ه�( يف كتابه 
»فتح العيل الالك يف الفتوى عىل مذهب اإلمام مالك«: » وقال الشيُخ 
عبد السالم يف )هداية الُمِريِد جلوهرة التوحيد(: الظَّاِهُرأنَّ هذا احلكَم 
واج�ُب االعتق�اد ع�ىل كل ُمَكلٍَّف عىل م�ا ُيؤَخُذ ِمْن ظاه�ر كالمهم، 
: وال ُبدَّ ِمن اعتقاد التفضيل. انتهى.  ح به بعُضهم، ولْفُظ النَّوويِّ ورصَّ

وال َشكَّ يف عصيان منكره وتبديعه وتأديبه «.
)2( إن م�ن أعظ�م ما حتتاجه األم�ة يف هذه الرحلة: إحي�اء روح الوالء يف 
 نف�وس أبنائه�ا، وتعزيز أس�باب ارتب�اط أفرادها بالنب�ي �، ومن = 
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للنبي �، واالنتامء إىل رسالته، فليس يف الدنيا ما يستحق الوالء 
واالنت�امء، إال أن يك�ون والء للجاهلي�ة، وانت�امء للحيواني�ة، مما 

تدعو إليه الشيوعية والعلامنية، ومذاهب الزنادقة والالح�دة .

رابـع عر: ويف الوف�اء وال�والء واالنتامء معنى الش�كر هلل 
تع�اىل عىل ه�ذا الفضل: فض�ل إرس�اله �، وفض�ل َجْعلنا من 
الة علي�ه، وفضل مضاعفة الثواب  أمت�ه �، وفضل األمر بالصَّ
، بل هي  �الة عليه ليس�ت تفضاًل من الص�يلِّ عليه�ا، م�ع أّن الصَّ
فرٌض باالقتضاء ال�ذايت ُثمَّ بالتوجيه اإلهلي، ُثمَّ بالواجب العام، 

ولكن فضل اهلل عظيم .

= ذلك تعظيم حرمته، ولزوم األدب معه ظاهرًا وباطنًا، واالنقياد له، 
والنهي عن فعل ما خيّل بتعظيمه واحرتامه إىل قيام الساعة.

والص�الة ع�ىل النب�ي � من مظاهر ه�ذا الوالء، وقد ق�ال اهلل تعاىل: 
﴿ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ ﴾، ق�ال س�هل بن 
عبد اهلل التُّْس�َتري في تفس�يره )ص 126(: »  َمْن لم ير نفسه في ِمْلك 
الرس�ول �، ولم ير والية الرس�ول  � في جميع األحوال لم يذق 
 حالوة سنته بحال، ألن النبي  � هو أولى بالمؤمنين، والنبي  � يقول: 
» ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس 

أجمعين « ]رواه البخاري ومسلم[ «. 
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ام: اة والسَّ 2( صيغ الصَّ

ْمنا جمتمعة، ُثمَّ من اإلحساس  من كل هذه العاين التي َقدَّ
اإلي�امين النبعث بالفطرة والوجدان يف قلب الؤمن احلق، حبًا 

يف اهلل ورسوله � .

ُثمَّ من دراس�ات تاري�خ النبوة، وأثر الرس�الة عىل البرشية، 
وع�ىل ُكلِّ نواحي احلياة اإلنس�انية، ودفعه�ا إىل الطهارة الطلقة، 
وإىل التقدم الرشيف، وإىل احلضارة الرتبطة بمعاقد العزِّ العاجل 

واآلجل . 

�ا محلته إلين�ا األخب�ار الصادقة واآلث�ار الكريمة من  ُث�مَّ ممَّ
عظيم أخالقه � ونموذجي�ة حياته، وآدابه ومعامالته، وروائع 

عبادته، وخوالد حقوقه عىل أهل دعوته، بل عىل الدنيا مجيعًا .

ِمْن ُكلِّ ذلك اشتد َشَغُف قلوب خواص أمته بحبه � حبًا 
جارف�ًا، جعلهم يتفنّن�ون يف إظهار آثار هذا احل�ب، بُكلِّ ما أتيح 
هلم من ص�ور التمجيد والتوقري والتعزير، حس�بام وس�ع الَجْهُد 

وبلغت الطاقة، عىل مراتب اآلفاق واألذواق .
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الم عليه صيغًا َشتَّى)1(، لإلسفار عن  الة والسَّ فألَّفوا يف الصَّ

ٌص بالتزام  مواجيده�م ورشف أحاسيس�هم، حيث مل ي�أت ُمَصِّ

صيغة معينة يف الّصالة والّسالم يف غري الفروضات والنوافل .

وق�د أخذوا هذا ِمْن س�عة العنى يف قوله تعاىل: ﴿ گ  

گ  گ  ڳ  ڳ﴾)2(، والتعزي�ر هن�ا ه�و التمجي�د 
والتوق�ري، والتس�امي بالنزل�ة، والرتف��ع يف األداء، واالرتب�اط 

الة عىل النب�ي �، وتنوعت الؤلفات فيها، فمنها  )1( اهتم�ت األمة بالصَّ
تل�ك الكتب املؤلفـة يف فضل الصاة عى النبي �، وما ورد في ذلك 
م�ن  األحادي�ث واآلث�ار، وه�ي أول األن�واع ظه�ورًا، ومنه�ا كتاب 
» الص�الة على النب�ي � « للحافظ اب�ن أبي الدني�ا )ت: 281 ه�(، 
وكتاب القاضي إس�ماعيل بن إسحاق )ت: 282 ه�(، ومنها الكتب 
التـي جمعـت صيغ الصلـوات الواردة عـن النبي �، وعن الس�لف 
وَمْن بعدهم، بقصد التعبد بها، وأش�هرها »دالئ�ل الخيرات«، ومنها 
الكتب التي جمعت المسـائل واألحكام المتعلقة بالصاة على النبي 
�، وم�ن أش�هرها: » جالء األفهام في فضل الصالة والس�الم على 
خير األنام « البن القيم )ت: 751 ه�( رحمه اهلل، و»القول البديع يف 

فضل الصالة عىل احلبيب الشفيع« للسخاوي)ت: 902 ه�(.
)2( سورة األعراف: اآلية 157 .
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 بالق���دوة، م���ع التن�زه عن مالبس��ة الحظ��ور يف قوله تعاىل: 
﴿چ  چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ ڍ  ڍڌ ﴾)1(، ُثمَّ 
ما ج�اء بعد ذلك من اآليات التضمنة رضورة التزام األدب مع�ه 
�، ُث�مَّ م�ا ج�اء يف صحيح اآلثار م�ن فرضية حب�ه، وتقديم�ه 

عىل النفس واألهل والولد والنّاس أمجعني .

ُكلُّ هذا إىل ما جاء مرفوعًا وموقوفًا من الرتغيب يف إحسان 
الة  الّصالة عليه �، بعد ما ثبت من الرتغيب البالغ يف كثرة الصَّ
علي�ه، وأنَّ َمْن صىلَّ علي�ه واحدة صىلَّ اهلل عليه هب�ا عرشًا، وَمْن 

صىلَّ عليه عرشًا صىلَّ اهلل عليه هبا مائة، وَمْن أكثر فاهلل أكثر.

الة علي�ه � مطلق�ًا، بال قيد  هك�ذا ج�اء الرتغي�ب يف الصَّ
ي�ن بال�رورة، وقد  وال رشط، إال م�ا خال�ف العل�وم م�ن الدِّ
نّب�ه إلي�ه � يف قوله: » الَ ُتْطـُرويِن َكَما َأْطَرِت النََّصاَرى ِعيَسـى 
اْبـَن َمْرَيـَم « )2(، فالمن�وع أن نق�ول فيه � ما ق�ال النصارى يف 

)1( سورة النور: اآلية 63 .
)2( رواه البخ�اري يف صحيحه )رق�م 3261(. واإلطراء: هو اإلفراط يف 

الديح، وجماوزة احلد فيه، أو هو الديح بالباطل والكذب فيه .
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 عيس�ى عليه الس�الم، فتجعله إهلًا أو ش�به إله، أو جتعله ولدًا هلل، 

تع�اىل اهلل عن ذل�ك، وإنما هو َعْبُد اهلل ورس�وله، أي برش يوحى 
إلي�ه، وللوح�ي رشائط وخصائ�ص ال ترفض البرشي�ة، ولكنها 
متيزه�ا بأقباس أن�وار روح القدس حت�ى تنف�رد بتنزيل األرسار 

الغيبية، من الأل األعىل هدايًة للعباد )1(.

3( مسلك الوضوح والترصيح:

وق�د انفرد كثري ممن اش�تهروا بحبِّ رس�ول اهلل � بتأليف 
الة والسالم  صيٍغ متلفة العاين واألبنية بني الش�عر والنثر يف الصَّ
ون هبا ع�ن مكنون�ات ال�ذات، وتأجج األش�واق،  علي�ه، يع�ربِّ
�الكني، ومعارج الواصل�ني، وجعلوها  والع�روج يف مدارج السَّ
وس�ائل إىل اهلل س�بحانه وتعاىل، ختف هبا اللوع�ة، وترقأ الدمعة، 

وتزف التعة، وتقرب النجعة.

)1( ورحم اهلل اإلمام البوصريي إذ يقول يف الربدة:

َنبيِِّهـِم يف  النَّصـاَرى  َعْتـُه  ادَّ مـا  َدْع 

واحُكـْم بما ِشـْئَت َمْدحًا فيـِه واْحتكِِم  
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وقد س�لك هؤالء الحبون يف أس�اليب صلواهتم مس�لكني 
اثنني:

1( مسلك الترصيح.

2( مسلك الرمز والتلويح.

* وهنـا نـورد نـامذج ممـا جـاء عـى مسـلك الترصيـح من 
لوات عى سيد الكائنات � . الصَّ

1- من صلوات اإلمام عيل ريض اهلل عنه:

ِحيِم، والَمَائَِكِة  ُهمَّ وَسْعَدْيَك، َصَلَواُت اهلل الَبِّ الرَّ » َلبَّْيَك اللَّ
الِِحيَن، َوَما َسبََّح  َهَداِء والصَّ يِقنَي، والشُّ دِّ بِيَن، والنَّبِيِّنَي والصِّ الُمَقرَّ
ِد بِن َعْبِد اهلل، َخاَتِم النَّبِيِّنَي،  ٍء َيا َربَّ الَعاَلِميَن، َعَى حُمَمَّ َلَك ِمن َشْ
اِهِد  وَسيِِّد الُمْرَسلِيَن، وإَماِم الُمتَِّقيَن، َوَرُسوِل َربِّ الَعاَلِميَن، الشَّ
ْم َتْسلِيمًا «)1(. اِج الُمنِيِر، َوَسلِّ َ اِعي إَِلْيَك بإْذنَِك، السِّ الَبِشرِى، الدَّ

وهي من الّصلوات اجلوامع الغنية عن الرشح والتعليق.

)1( أوردها القايض عياض يف » الشفا بتعريف حقوق الصطفى « 72/2.
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2- من صلوات ابن مسعود ريض اهلل عنه:

ُهـمَّ اْجَعـْل َصلواتِـَك َوَبَرَكاتَِك َوَرْحَمَتَك، َعَلى َسـيِِّد  » اللَّ

ٍد َعْبِدَك َوَرُسولَِك  الُمْرَسـلِيَن وإَماِم الُمتَِّقيَن وَخاَتِم النَّبِيِّيَن ُمَحمَّ

ُهمَّ اْبَعْثُه َمَقاًما َمْحُموًدا  ْحَمِة، اللَّ إَمـاِم الَخْيِر َوَقائِِد الَخْيِر َونبيِّ الرَّ

ُلوَن َواآلِخُروَن «)1(. َيْغبُِطـُه َعَلْيِه األَوَّ

)1( رواه عبد الرزاق يف الصنف )رقم 3109(، وابن ماجه يف سننه )رقم 
906(،  وأب�و يع�ىل يف مس�نده )رق�م 5267(، والط�رباين يف العجم 
الكب�ري 115/9، وأب�و نعي�م يف حلية األولي�اء 271/4، والش�ايش 
89/2 ، والبيهقي يف ش�عب اإليامن 208/2، والقايض إس�امعيل يف 
الة عىل النبي � )رقم 61(، وقد حسنه احلافظ البوصريي  فضل الصَّ
يف إحتاف اخلرية الهرة 167/6، وكذلك حس�نه احلافظ الس�يوطي يف 

حتفة األبرار بنكت األذكار )ص 14(.

ولفـظ ابن ماجه يف سـننه: عن عبد اهلل بن مس�عود ريض اهلل عنه قال: 
الة عليه، فإنكم ال َتْدُروَن  إذا صليتم عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأحسنوا الصَّ

ْمنَا . لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا له: َفَعلِّ

قال: قولوا: 

َتـَك وَبَرَكاتَِك َعَى َسـيِِّد الُمْرَسـلِيَن،  =  ُهـمَّ اْجَعـْل َصاَتـَك وَرْحَ اللَّ
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�الة اإلبراهيمي�ة الجيدي�ة، وبينه�ا وب�ني  ُث�مَّ ختمه�ا بالصَّ

صلوات اإلمام عيّل شبه كبري.

3- صاة اإلمام الّشافعي:

الة النس�وبة إىل اإلمام الش�افعي رمح�ه اهلل، يف  وهن�اك الصَّ

كتاب�ه: » الرس�الة «)1(، وه�ي ش�هرية منترشة ب�ني كل الطوائف 

ٍد َعْبِدَك وَرُسـولَِك، إَمام الَخْيِر،  = وإَماِم الُمتَِّقيَن، وَخاَتِم النَّبِيِّنَي، حُمَمَّ
ُهـمَّ اْبَعْثـُه َمَقامـًا حَمُْمـودًا َيْغبُِطـُه  ْحَـِة . اللَّ  َوَقائِـِد الَخْيـِر، َوَرُسـوِل الرَّ
ٍد، َكاَم  ـٍد، وَعـَى آِل حُمَمَّ ُهـمَّ َصلِّ َعَى حُمَمَّ ُلـوَن واآلِخـُروَن. اللَّ بِـِه األَوَّ
ُهمَّ َباِرْك  يـٌد. اللَّ ْيـَت َعـَى إِْبَراِهيَم، وَعـَى آِل إِْبَراِهيَم، إِنََّك َحِيٌد َمِ َصلَّ
ٍد، َكاَم َباَرْكَت َعَى إِْبَراِهيَم، وَعَى آِل إِْبَراِهيَم،  ٍد، وَعَى آِل حُمَمَّ َعَى حُمَمَّ

ـيٌد. إِنََّك َحِيٌد َمِ
ها: )1( أوردها اإلمام الشافعي يف كتابه الرسالة )ص 16 رقم 39(، ونصُّ

اكِـُروَن، وَغَفل عـن ِذْكِرِه  ٍد كلَّمـا َذَكـَرُه الذَّ وصـىَّ اهلل عـى نبيِّنـا حُمَمَّ
لني واآلخرين، أفضَل وأكثَر وأزكى  الغافُِلوَن . وصىَّ اهلل عليه يف األوَّ
اة عليه، أفضَل ما  اكم بالصَّ انا وإيَّ مـا صىَّ عى َأَحٍد مـن َخْلِقـِه . وزكَّ
ـام عليـه ورحُة اهلل وبركاته.  تِِه بصاته عليه . والسَّ ـى أحًدا من ُأمَّ زكَّ
ـا أْفَضـَل ما جزى ُمْرَسـًا عن َمْن ُأْرِسـَل إليـه ؛ فإنَّه =   وجـزاه اهلل عنَـّ
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�افعية من عل�امء األزهر وبعض علامء  يف كل الواط�ن، وكان الشَّ

الذاهب األخ�رى خيتتمون هبا جمالس ال�درس، والجالس ذات 

األمهية، وقد أشار إليها اإلمام ابن حجر العسقالين يف فتاويه.

وبلغنا من كبار ش�يوخنا أّن جلان امتحان ) الشهادة العالية 

القديمة ( كانت إذا قررت نجاح الطالب ختمت جلس�تها هبذه 

الة، » تتلوها اللجنة مجاعة بصوت واحد رتيب حبيب، ُثمَّ  الصَّ

ٍة أخرجـت للنَّاس، دائننَي  = أنَقَذنـا به مـن اهَلَلَكة، وجعلنا يف خـرى ُأمَّ
بدينـه الذي ارتىض، واصطفى بـه مائكَته وَمْن أنعـم عليه ِمْن خلقه، 
فلم ُتِْس بنا نعمٌة ظهرْت وال بطنْت، نلنا هبا حظًّا يف ِديٍن  وُدْنيا، أو ُدفَِع 
ٌد صى اهلل عليه سَبُبها،  هبا عنَّا مكروٌه فيهام، أو يف واحٍد منهام : إال وحممَّ
ْوِء  ائُد عن اهَلَلَكة وموارد السَّ القائُد إىل خرىها، واهلادي إىل ُرْشِدها، الذَّ
ْشِد، امُلنَـبِّـُه لألسباب التي ُتورد اهَلَلَكة، القائُم بالنصيحـِة  يف خاف الرُّ
ٍد، كام َصىَّ  ٍد وعى آل حممَّ يف اإلرشاد واإلنذار فيها . فَصىَّ اهلل عى حممَّ

عى إبراهيم وآل إبراهيم، إنَّـه حيٌد ميٌد . اه� 

�الة م�ن إنش�اء اإلمام الش�افعي، ث�م تبعه كثري م�ن العلامء  فه�ذه الصَّ
الش�افعية وغريه�م عىل ذل�ك يتربكون بذكره�ا يف مصنفاهت�م، منهم 
اإلمام البيهقي فقد ذكرها يف الدالئل ويف السنن الكربى ويف غري ذلك 

من مؤلفاته.. ومنهم اإلمام النووي، واإلمام السيوطي، وغريهم.
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الة بقراءة س�ورة العرص، والتس�بيح الوارد يف  يعقبون عىل الصَّ

خت�ام الجالس، فيعل�م النتظرون يف خارج قاع�ة االمتحان أن 

الطالب قد كتب اهلل له النجاح «.

عي�ني ع�ىل اختالف  وفي�ة الرشَّ وال ي�زال كث�ريون م�ن الصُّ

مش�ارهبم يس�تفتحون أو خيتتم�ون هب�ا جمالس العب�ادة والذاكرة 

وغريه�ا، ولع�ل م�ن أس�باب ش�هرهتا ح�ب اجلامه�ري لإلم�ام 

 الشافعي، وحسن ثقتهم به، والرغبة إىل اهلل يف التشبه به، والقدوة 

بعلمه وعمله.

الة )1(: ونصُّ ه�ذه الصَّ

َمْخُلوَقاتِـَك  َأْسـَعِد  َعَلـى  َصـَاٍة  َأْفَضـَل  َصـلِّ  ُهـمَّ  اللَّ  «

ْم، َعـَدَد َمْعُلوَماتَِك،  ـٍد، َوَعَلـى آلِـِه َوَصْحبِـِه َوَسـلِّ َسـيِِّدنا ُمَحمَّ

اكِـُروَن، وَغَفـَل َعـْن ِذْكـِرِه  َمـا َذَكـَرَك الذَّ َوِمـَداَد َكلَِماتِـَك، ُكلَّ

الَغافُِلوَن «)2(.

)1( أي فيام استقرَّ عليه العمل عند مشايخ الطريق وأهل العلم .
)2( وقد أدركُت - صغريًا - أهل العلم يف صعيد مرص خيتمون جمالسهم= 
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ر أنت مدى معلومات اهلل ومداد كلامته: ﴿ ۆئ  ۈئ   فتص�وَّ
  ۈئ  ېئ ېئ  ېئ  ىئ ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی جئ 
 حئ  مئ       ىئيئ   ﴾)1(، ُث�مَّ تصور كل ذلك مكررًا كلام ذكر اهلل 

ورسوله، أو مل يذكر اهلل ورسوله )هذا منتهى احلب(.

4- صاة الّشاذيل:

الة التي تنس�ب إىل   وم�ن أش�هر الّصل�وات الرصحى�ة: الصَّ
ها: أيب احلسن الّشاذيل ريض اهلل عنه،  ونصُّ

ٍد َوَعَى آلِِه َوَصْحبِِه  ْم وَباِرْك عى َسيِِّدنا حُمَمَّ ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّ » اللَّ
بَِقْدِر َعَظَمِة َذاتَِك يف ُكلِّ َوْقٍت وِحني «.

= بتل�ك الصيغ�ة الت�ي ذكرها ش�يخنا مع اختالف يس�ري، فق�د كانوا 
يقولون:

د  ُهـمَّ َصـلِّ َأْفَضَل َصـَاٍة َعَى َأْسـَعِد َمُْلوَقاتَِك َقِمـِر الُهدى، حُمَمَّ » اللَّ
ْم َعَدَد  ي، َوَعَى آلِِه َوَصْحبِِه وَسـلِّ َعْبِدَك ونبيَِّك ورُسـولَِك البشـرى األُمِّ
اكِـُروَن وَغَفَل َعْن ِذْكِرَك  َما َذَكَرَك الذَّ َمْعُلوَماتِـَك وِمَداَد َكلَِماتِـَك ُكلَّ

وِذْكرِه الَغافُِلوَن «.
)1( سورة لقامن: اآلية 27 .
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 ول�ك أن تتص�ور بمحدودي�ة اخلل�ق، عظم�ة الالحم�دود 
، ُث�مَّ تتصور بعد ذل�ك َقْدَر ه�ذه الَعَظمة، ُث�مَّ َقْدَر ما  ع�زَّ وجلَّ
يناس�بها يف ك�امل ألوهيته�ا، لتس�تطيع أن تتص�ور الق�در اهلائ�ل 
الالحم�دود الذي يطلبه الصيلِّ هبذه الصيغة عىل رس�ول اهلل �،  
وهل�ذا كان�ت ِم�ْن أل�زم األوراد اليومي�ة الدائمة لكثري ج�دًا من 

طوائف الشاذلية، )هذا غاية التقدير(.

5- صاة الشيخ التازي:

ومن أشهر الصلوات بني الحبني، صالة الشيخ ]إبراهيم بن 
حمم�د بن[ عيل التازي )بالتاء وال�زاي العجمتني(، وهي عندهم 
الة  بات يف التوس�ل هبا إىل اهلل تعاىل، وهلذا يسموهنا الصَّ من الجرَّ
الناري�ة )بالن�ون والراء(، وهي مم�ا ال خيص طائف�ة معينة، وكان 
أخونا يف اهلل العامل العارف الش�يخ )حمم�د أبوالعيون()1( يلتزمها 

ها: ويويص هبا مريديه، ونصُّ

)1( م�ن ش�يوخ الس�ادة اخللوتية بم�رص. أخ�ذ الطريق عن والده الش�يخ 
إبراهي�م أبو العيون عن الش�يخ حمم�ود أفندي عوين عن الش�يخ أمحد 

الصاوي عن الشيخ أمحد الدردير العدوي.
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ٍد  ُهمَّ َصلِّ َصاًة كاِمَلًة، وَسلِّْم سامًا تامًا َعَى َسيِِّدنا حُمَمَّ » اللَّ
الـذي َتنَْحلُّ بِـِه الُعَقُد، وَتنَْفـِرُج بِِه الُكَرُب، وُتْقـىَض بِِه احلوائُِج، 
غائُِب وُحْسـُن اخلواتِيِم، وُيْسَتْسـَقى الَغـاَمُم بوجِهِه  وُتنـاُل بـه الرَّ
الَكِريـم، َوَعَى آلِِه َوَصْحبِِه يف ُكلِّ َلْمَحـٍة وَنَفٍس بَِقْدِر ُكلِّ َمْعُلوٍم 

َلَك، َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم «.

�الة توس�ٌل ب�ه � يف َح�لِّ العق�د، وانفراج  ويف ه�ذه الصَّ
الكرب، وقضاء احلاجات ... إلخ.

6- لفتة إىل التوسل:

�ل إىل اهلل تع�اىل باحلّي أو  وعل�امء الصوفي�ة ي�رون أّن التوسُّ
�ٌل بخصائص  اليت، ليس توس�اًل باجلس�د الف�اين، وإنام هو توسُّ
ويف  األرض  يف  مميزاهت�ا  ب�ُكلِّ  وح  ال�رُّ ه�ي  وح  وال�رُّ وح،  ال�رُّ
�ل واق�ع يف موقعه الصحيح، هن�ا وهناك، وهذا   الربزخ، فالتوسُّ

منطق حاسم)1(.

)1( انظ�ر كتاب ش�يخنا رمح�ه اهلل » اإلفه�ام واإلفحام أو قضايا الوس�يلة 
والقبور«، ففيه تفصيل مسائل التوسل وأدلته .
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اة العظيمية: 7- الصَّ

اذيل)1(، وسميت  وهي منسوبة إىل الشيخ أمحد بن إدريس الشَّ

كذلك، لتكرار لفظ » العظيم « بني مقاطعها، تعبريًا عن أقىص ما 

يطلب الطالب، ويرغب الراغب، وحىب الحب لحبوبه.

ها:  ونصُّ

ُهـمَّ إينِّ أسـأُلَك بنُور َوْجِهَك الَعظِيـِم، الذي َمأَلَ َأْركاَن  » اللَّ

َ عى  َعْرِشـَك الَعظِيـِم، وَقاَمْت بـه َعَوالِـُم اهلل الَعظِيـِم، أن ُتَصيلِّ

ٍد ذي الَقْدِر الَعظِيِم، وعى آِل َنبِيِّ اهلل الَعظِيِم،  سـيِِّدنا وموالنا حُمَمَّ

وأصحاِب َنبِـيِّ اهلل الَعظِيِم، وأتباِع َنبِـيِّ اهلل الَعظِيِم، بَقْدِر َعَظَمِة 

َذاِت اهلل الَعظِيـِم، يف ُكلِّ َلْمَحـٍة وَنَفـٍس، َعـَدَد ما َوِسـَعُه ِعْلُم اهلل 

)1( مؤس�س الطريقة اإلدريس�ية )ت: 1253 ه� / 1837م(، وس�نده يف 
الطريق الش�اذيل من طريق سيدي حممد بن نارص الدرعي، وقد جاور 
بمكة س�نني كث�رية، وزار م�رص والكثري م�ن البالد، ول�ه ذرية بمرص 
والس�ودان واحلج�از، وتفرعت عن طريقته الكثري م�ن الطرق، منها: 

السنوسية، والدنية، والريغنية، والدندراوية، واجلعفرية.  



3�

الَعظِيـِم، صـاًة دائَِمـًة بـدواِم اهلل الَعظِيـِم، تعظيـاًم حلـقِّ سـيِِّدنا 

ُهـمَّ عليه، وعى  ـٍد، ذي الُخُلق الَعظِيِم، وَسـلِّم اللَّ وموالنـا ُمَحمَّ

آلـه وأصحابِـِه وأتباِعِه ِمْثـَل ذلك، واْجَـْع بيني وبينه كـام َجَْعَت 

وِح والنَّْفـس )اجَلَسـد( ظاهـرًا وباطنـًا، يقظـًة ومنامـًا،  بـني الـرُّ

نيا واآلخرة،   واجعلـه ياربِّ ُروحًا لـذايت ِمْن جيِع الوُجـوه يف الدُّ

يا َعظِيُم يا َعظِيُم يا َعظِيُم «)1(.

�اذيل،  �الة منظوٌر فيه�ا إىل األصل من صالة الشَّ وه�ذه الصَّ

ممزوج�ًا برج�اء الداع�ي، مفّص�اًل ب�ام يتمناه لنفس�ه م�ن حمبوبه، 

ويتقيد هبذه الّصالة الس�ادات األدارسة وَمْن وليهم من الراغنة، 

والدندراوية، وغريهم.

)1( هك�ذا )هب�ذا اللفظ( أورد ش�يخنا اإلمام الرائد رمح�ه اهلل هذه الصالة 
الة عند الّس�ادة األدارس�ة قريبة  هن�ا، وعنه تلقيناها، وصيغة هذه الصَّ
من هذا، وقد تلقى شيخنا رمحه اهلل تعاىل الطريقة اإلدريسية عن والده 

بأسانيده، وعن الشيخ عيل أبو النور اجلريب بأسانيده، وعن غريمها.
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8- صاة الفاتح:

وتنس�ب ه�ذه الّص�الة أص�اًل إىل الش�يخ حمم�د البك�ري 
الصديق�ي)1(، وقد اقتبس�ها الش�يخ البك�ري بالنّ�ص من بعض 
خط�ب اإلمام عيّل ريض اهلل عنه، كام رواها ابن كثري يف تفس�ريه، 
ورواه�ا اب�ن قتيبة والط�رباين وغريهم باختالف يس�ري)2(، وهي 

)1( حمم�د ب�ن أيب احلس�ن البك�ري الصديقي، أب�و الكارم ش�مس الدين 
)ت: 994 ه�(، من كبار الس�ادة الصوفية، له مؤلفات، وش�عر جيد. 
مولده ووفاته بمرص. وهو النعوت بأبيض الوجه، وإذا أطلق يف كتب 
التاريخ والطبقات: القطب البكري أو البكري الكبري أو س�يدي حممد 
البك�ري فهو القصود، وقد ذكر يف األصل )اخللويت( وهو س�بق قلم. 

واهلل أعلم .
)2( أخرجه�ا الطرباين يف األوس�ط )43/9( ، وابن أيب ش�يبة يف الصنف 

)83/7(،  وأبو نعيم يف عوايل سعيد بن منصور )18(، وغريهم.
ق�ال اهليثم�ي يف جممع الزوائد )164/10(: » س�المة الكندي روايته 

عن عيّل مرسلة، وبقية رجاله رجال الصحيح «.
وق�ال اب�ن كثري يف تفس�ريه )461/6(: » هذا مش�هور م�ن كالم عيلٍّ 
ريض اهلل عن�ه، وق�د تكلم علي�ه ابن قتيبة يف مش�كل احلدي�ث، وكذا 
الة عىل  أبو احلس�ني أمحد بن فارس اللغوي يف جزء مجعه يف فضل الصَّ

النبي �، إال أن يف إسناده نظرًا «.
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ُهـمَّ داحي املدحـوات «، ُثمَّ  ج�زء م�ن دعائه الب�دوء بقوله: » اللَّ

اختارها الش�يخ أمحد التيجاين، فاش�تهرت به وُنِس�َبْت إليه، وال 

يتعداها التيجانية إىل أية صيغة أخرى عىل اإلطالق، ويغلو قليل 

منهم يف فضلها غلوًا نتنزه حتى عن اإلشارة إىل مضمونه الباطل، 

ون�رى نحن أنه غالبًا من الدس�وس أو ش�طحات جهلة األتباع، 

وقد وافقني عىل ذلك الرحوم األخ الس�يد حممد احلافظ التيجاين 

إمام التيجانية بمرص.

ها: ونصُّ

ٍد الفاتِح لَِما ُأْغلَِق، واخلاتِِم لَِما  ُهمَّ َصلِّ عى سـيِِّدنا حُمَمَّ » اللَّ

َسـَبَق، والنَّاِصِ احلق باحلق، واهلادي إىل الرصاط املستقيم، وعى 

آله وصحبه، حق قدره ومقداره العظيم «.

وال ي�زال يتعب�د هب�ذه الصيغ�ة بع�ض اخللوتي�ة، وبع�ض 

الّش�اذلية، وطوائ�ف أخرى م�ن الصوفية، غ�ري التيجانية، تربكًا 

بمنطوق اإلمام عيّل سيِّد الصوفية النقية.
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ويق�ول بعض التيجانية: إن الش�يخ أمحد التيجاين مؤس�س 

الة من الأل األعىل الذي تلقى منه اإلمام  الطريق�ة تلقى هذه الصَّ

عيّل، لكن عىل الس�توى األع�ىل عندهم، ويقولون مثل ذلك عن 

�اذيل، وقد جعل�وه من أوراده�م، وهو تكلٌف   ح�زب النرص الشَّ

ال موجب له.

لوات الرصحىة النثورة،  ولنكتف هنا بام اخرتنا من أشهر الصَّ

فاستقصاؤها أمر يطول ويتشعب.

9- الّصلوات املنظومة الرصحىة:

لوات )الرصحىة( النظومة فكثرية أيضًا، لكنها مل تنل  ا الصَّ أمَّ

من الش�هرة واالنتش�ار وحظ التعبد هبا أو اختاذه�ا أورادًا راتبة، 

كالّصلوات النثورة.

)املرضيـة(  منظومـة  املنظومـات  هـذه  أشـهر  ومـن   ) أ   (

للبوصرىي، ويستهلها بقوله:
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يا رّب َصلِّ عـى املختاِر ِمن ُمرَضٍ

ْسـِل ما ُذكِروا واألنبيـا، وجيِع الرُّ

وَصـلِّ ربِّ عـى اهلادي وشـيعتِِه

يِن قد نروا وصحبِِه، َمْن لَطيِّ الدِّ

ُث�مَّ َجَعل يبتهل إىل اهلل أن جيع�ل هذه الصلوات عدد كل ما 

خلق وبرأ، من كل ما خيطر عىل بال برش.

)ب( ُث�مَّ تيل شـهرة املرضية يف املنظوم قصيـدة )املحمدية(، 

وه�ي م�ن ال�رتاث ال�ذي مل يتح�دد قائل�ه بيق�ني)1(، وأول هذه 

القصيدة:

ٌد أرشُف األَْعـراِب والَعَجِم ُمَحمَّ

ـٌد َخـرْىُ َمْن يميش عـى َقـَدم ُمَحمَّ

)1( وأكثره�م ينس�بها لإلم�ام البوصريي، وقد ارتبطت ب�ربدة البوصريي 
ارتباط�ًا وثيق�ًا، فهي مطبوع�ة معها يف أكثر طبعات ال�ربدة، إن مل يكن 
مجيعه�ا، وهي ُتقرأ عقب ق�راءة الربدة، وهي موجودة يف ديوان اإلمام 

البوصريي الطبوع. 



41

وتس�تمر أبيات القصي�دة كلها مبدوءة باس�م )حممد( �، 
وال ي�زال من العتاد عند ق�راء )دالئل اخل�ريات( أو )الربدة( أن 

خيتموا جمالسهم غالبًا بإنشاد ه�ذه الحمدي�ة.

4( الصلوات الرمزيـة:

أوالً: املقصود بالّصلوات الرمزية:

إن�ام نريد بالصلوات الرمزية ه�ذه الصيغ التي يتحدث فيها 
أصحاهب�ا ع�ن تصوره�م البال�غ يف ال�ذات الحمدي�ة الرشيفة، 
وخصائصه�ا الفريدة، س�واء كان نتيجة جلهد فك�ري، أو تذوق 
روحي، أو إدراك قلبي، أو استغراق وجداين، أو انفعال عاطفي، 

أو مذهب فلسفي.

وق�د يصع�ب حتدي�د كل ن�وٍع منه�ا بح�دٍّ مع�ني، لتقارب 
الَمَشابِ�ه والالمح، وكلها تلتقي يف جمال الرمز واإلشارة والتلويح 
والتلمي�ح، وقد أغ�رق أصحاهبا يف حتري الكناي�ات والجازات 

واالستعارات، بام ال يفهمه إال اخلواص أو خواص اخلواص.
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وم�ن هنا تب�دو خطورة فه�م مضامني ه�ذه الّصلوات عىل 
ظاه�ر اللف�ظ، والفهوم التعارف، فيتهم أهل ه�ذه الّصلوات بام 
ق�د يكونون من�ه براء، ولكن ه�ذه العبارات الومه�ة يف أقواهلم، 
هل�ا مفاتيحها اخلاصة، فإذا أهلم اهلل عبده هذه الفاتيح فقد رش�د، 
وألن خيط�ئ الق�ايض يف العف�و، خ�رٌي ألف مرة م�ن أن خيطئ يف 
العقوب�ة، وإذا كان�ت احلدود ُتدرأ بالش�بهات فكيف باألخطاء، 

عىل اعتبار بعض النّاس.

وقد نقل لنا التاريخ مما كتب ابن كثري، وابن األثري، وغريمها، 
عن الشيخ أمحد بن عطاء اهلل السكندري يف مناظرته التارخيية للشيخ 
 أمحد بن تيمية)1(، قال ابن عطاء اهلل البن تيمية: إنَّ سلطان العلامء 

)1( هذه الناظرة تشتهر باسم )مناظرة األمحدين(.
قل�ُت: وق�د ذكرها عبدالرمحن الرشق�اوي يف كتابه » اب�ن تيمية الفقيه 
الع�ذب « الفص�ل الس�ابع )ص 201(، وهي عىل طريق�ة الرشقاوي 
وأس�تاذه طه حس�ني ومن تبعهم، يف مزج احلوادث التارخيية باخليال، 
فالكات�ب قرأ ما كتبه التاري�خ عن ابن تيمية وابن عطاء اهلل رمحهام اهلل، 
وم�ن َثمَّ أطل�ق العنان خلياله فتوهم ه�ذا اللقاء وهذا احل�وار، وأجاد 
س�بكه، بتقمصه للش�خصية، وخلطه بني التاريخ واخليال، وأوهم أن 

النصَّ كله منقوٌل من كتب التاريخ. وهذأسلوب خطري.
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)ع�ز الدي�ن بن عب�د الس�الم( كان ينكر ع�ىل ابن ع�ريب وأمثاله 

أقواهل�م، حت�ى ه�دى اهلل اب�ن عبدالس�الم إىل مفاتي�ح رم�وزه 

وإش�اراته، فرجع عن س�وء الظن به إىل تقديره وإكباره، وحسن 

الظن به.

قلنـا: وكذلك كان الش�يخ حممد عبده، فق�د نقل عنه أخونا 

يف اهلل النارش اإلس�المي الرحوم الشيخ )حسام الدين القديس(، 

تلمي�ذه وحبيب�ه)1(، أنه بعد أن منح�ه اهلل مفاتيح كالم ابن عريب، 

أصبح يقرؤه كام يقرأ أي كتاب للس�لف، وقد تأثر الش�يخ حممد 

عبده بأس�لوب ابن ع�ريب وفكره العميق الحيط، فكتب الش�يخ 

حممد عبده رس�الته الدقيقة العميقة التي ساّمها » الواردات «)2(، 

)1( لي�س القص�ود بالتلمذة هنا التلم�ذة البارشة، فقد تويف الش�يخ حممد 
عب�ده يف )1323 ه�/1905م(، وولد الش�يخ حس�ام الدين القديس 
يف )1321ه��/1903م(، والقصود أن الش�يخ القديس بحكم كونه 

نارشًا إسالميًا كان عارفًا  بالشيخ حممد عبده وتوجهاته.
)2( » ال�واردات يف رس التجلي�ات «، ك�ام س�امها مؤلفه�ا يف مقدمته�ا، أو 
» ال�واردات يف نظري�ات التكلم�ني والصوفي�ة يف الفلس�فة اإلهلي�ة « 
 ك�ام ه�و عنواهنا، طبعها الش�يخ حممد رش�يد رضا بعد وفاة الش�يخ = 
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وه�ي من مطبوع�ات )دار النار(، وهي إكس�ري، أو عصري مركز 
من )الفتوحات(، فكان من العجب أن يعلِّق الشيخ رشيد رض�ا 
 ع�ىل ه��ذه الرس�الة ب�أن اإلم�ام حمم��د عب�ده إنام أراد ب�ام كتبه 
أراد  الرج�ل  أن  ن�رى  أّن�ا  !! ع�ىل ح�ني  الش�هود()1(  )وح�دة 

= حمم�د عب�ده يف اجل�زء الثاين م�ن تاريخ األس�تاذ اإلمام الذي س�اّمه 
»النش�آت«، )1908م(، ث�م أع�اد طبعها مف�ردة، وضم إليها رس�الة 
»العقيدة الحمدية« للش�يخ حممد عبده أيضًا )1925م(، وقد حذفت 
يف الطبعة الثانية من النش�آت، وقد حاول الش�يخ رشيد رضا أن يقلل 
من أمهية الرسالة، بإعالنه أن الشيخ قد تراجع عن كثري من النظريات 

التي دوهنا فيها، كام أنه علق عىل الرسالة بام خيدم مذهبه .
أّم�ا الدكت�ور حممد ع�امرة فقد جعلها جل�امل الدين األفغ�اين ونفى يف 
األعامل الكاملة أن يكون لحمد عبده منها إال التقدمة، وساق ما زعم 
أن�ه أدلة عىل ذلك، وبعض ما س�اقه يكر عىل ما ذه�ب إليه بالبطالن، 
واألمر يف الرسالة واضح بينه الشيخ يف مقدمته للرسالة، ويف خامتتها، 
واستفادته من األفغاين وكونه مصدره وإمامه فيها ال ينفي نسبة الرسالة 
إىل كاتبها، خصوصًا بعد أن أثبتها لنفس�ه، وسلمها بيده للشيخ رشيد 
رضا، ومل يكتف الدكتور حممد عامرة بنفي نس�بة رس�الة » الواردات « 
عن الش�يخ حمم�د عبده، حتى نفى نس�بة حاش�يته ع�ىل رشح الدواين 

للعقائد العضدية !!
)1( وذلك يف آخر رس�الة » العقي�دة الحمدية « الطبوعة مع الواردات، = 
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ع�ني توحي�د الس�لف، بأس�لوب أه�ل الرم�ز واإلش�ارة م�ن 
ق�رأُت  أْن  ع�يلَّ  اهلل  فض�ل  م�ن  أّن  أذك�ر  ولع�يلِّ  اخلل�ف .. 
 لتالمي�ذي ومري�دّي بع�ض ه�ذه الرس�ائل الرام�زة واللغ�زة، 
 ومنها رس�الة » الزوراء « للجالل ال�دواين)1(، .................

= عند قول الش�يخ حممد عبده: » فإذا جدَّ الس�ري يف هذا السبيل، وظلَّ 
مقب�اًل عىل اهلل يف مجيع ش�ؤونه اس�تحكمت يف روحه أص�ول العرفان 
وحاين  وفاضت عىل مجيع مش�اعره أنوار احلب اإلهلي، فغلب عقله الرُّ
عىل كافة إحساس�اته، فذهل عن كل ما سوى اهلل، فال يرى يف الوجود 

إال الذي تواله، وهو احلق َجلَّ عاله «.
هنا علَّق الشيخ حممد رشيد رضا بقوله: » هذا ما يسمى وحدة الشهود، 
وهي حق بخالف وحدة الوجود فهي باطل، وكان الؤلف ينكرها إىل 

آخر عمره رمحه اهلل تعاىل «.
ج األس�تاذ رش�يد رضا كالم الش�يخ حممد عبده عىل وجٍه  قلُت: فخرَّ
مقب�ول، بينام ال ُيْقبل مث�ل هذا التخريج ل�كالم آخرين، ولو رصحوا 

بنفي العنى الباطل !!
يقي الفقيه الش�افعي )ت:  )1( جالل الدين حممد بن أس�عد الدواين الصدِّ
928ه��(، ورس�الته » الزوراء « يف حقائق ودقائ�ق التصوف، طبعت 
بالطبع�ة احلس�ينية )1326ه��(، ويق�ال هل�ا: » ال�زوراء م�ن احلكمة 
الزهراء «، وتس�مى أيضًا: » احلوراء والزوراء«، وقد رشحها مؤلفها، 

كام رشحها عدد من العلامء.
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العام�يل)2(، وواردات  ورس�الة فض�ل اهلل اهلن�دي)1(، والبه�اء 

ْعُت العبارات  حمم�د عبده، والطواس�ني)3( والفص�وص)4(، فطوَّ

)1( يعني رسالة » التحفة الرسلة إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص «، وهي رسالة يف معنى وحدة 
الوج�ود، لحمد بن فض�ل اهلل اهلندي الربهانب�وري)ت: 1029ه�(، 
تلمي�ذ التقي اهلندي صاح�ب كنز العامل، ألفها س�نة )999ه�(، قال 
الحب�ي يف خالص�ة األثر: » ورشحه�ا رشحًا لطيفًا أت�ى فيه بالعجب 
العج�اب، واعتذر فيه عام يقع من حمققي الصوفية من الش�طح الوهم 
خ�الف الصواب، اعت�ذارًا يقبله َمْن أراد اهلل تعاىل له الزلفى وحس�ن 

الآب «. وعىل هذه الرسالة رشوح كثرية .
)2( هو حممد بن حس�ني بن عبد الصمد هب�اء الدين العاميل اهلمداين )ت: 
1031ه�(، من كبار علامء الش�يعة، صاحب تصانيف، له حاشية عىل 

البيضاوي، ولعل شيخنا يعني رسالته: » الوحدة الوجودية «.
)3( ينسب للحسني بن منصور احلالج )قتل: 309 ه�(.

)4( فص�وص احلك�م ينس�ب للش�يخ األك�رب حمي�ي الدين بن ع�ريب )ت: 
638 ه�(، طبع عدة مرات قدياًم، ثم أخرجه الدكتور أبو العال عفيفي 
)س�نة 1365ه�(، وهو من أكثر النصوص الرمزية تعقيدًا واستغالقًا، 
حتى قال الدكتور أبو العال يف تقدمته له: » قرأُتُه مراٍت ومراٍت ، تارًة 
الن�ص وح�ده، وتارًة الن�ص مع بع�ِض الرشوح مثل رشح القاش�اين 
وداود القي�رصي وعبد الرمحن جامي وعبد الغني النابلي، ولكن اهلل 
 مل يفت�ح عيلَّ بش�ٍئ! كن�ُت أقرأ كالمًا عربّي�ًا مبينًا ، وأفه�م كل كلمٍة = 
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�نة، دون ما  والفاهيم فيها، للنصوص الرصحىة من الكتاب والسُّ

تطرف وال انح�راف وال افتعال، فكانت أوقع يف النفس، وأدنى 

إىل القب�ول والذوق، وأدخل يف العق�ول والنقول، واحلمد هلل .. 

ولعيلِّ أكون آخر َمْن فعل ذلك من الدعاة العارصين.

وقد علَّمنا أش�ياخنا ل�زوم االحتياط الطل�ق عند احلكم يف 

هذا اجلانب، فإنَّ إخراج الس�لم من دين اهلل بشبهة قوٍل أو عمٍل 

قاب�ٍل لالحت�امل ماطرة، ال يق�دم عىل اجرتامها مس�لٌم خياف اهلل 

وحىرتم عقله وعلمه، بل علم وعقل اآلخرين.

وإذا كان�ت احل�دود - وه�ي ع�ىل م�ا ه�ي عليه م�ن اخلطر 

ّ لا هيدف  = عىل ِحَدٍة ، وال أستطيع فهم الضمون العام أو العنى الُكيلِّ
إليه الؤلف «. وعىل الكتاب رشوح كثرية جاوزت الائة، حاول الرشاح 
فيه�ا حل رموزه ومحل كالمه عىل أحس�ن وجوه�ه، وتكلَّف بعضهم 
ذل�ك، ورأى اإلم�ام الش�عراين واحلصكف�ي صاح�ب ال�در الختار، 
وشارحه ابن عابدين وطائفة أن الكتاب قد ُدّس فيه عليه يقينًا، وذهبت 
 طائفٌة إىل أن هذا الطبوع ال تصح نسبته إىل الشيخ األكرب، منهم شيخنا 
عبد الرمحن حسن حممود رمحه اهلل، وصاحبه الدكتور حممود الغراب.
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ْمنا - إنما ُتدرأ بالش�بهات، فكيف بدقائق الفكر،  العظي�م كام َقدَّ
 وتنائ�ي أبعاد النط�ق والتعب�ري؟! ويف معنى احلدي�ث الصحيح: 
وا عن أهل اَل إَلَه إاّل اهلل، ال خترجوهم من اإلسام بذنب أو  » ُكفُّ

عمل «)1(.

ثانيًا: موقف اإلنصاف واالحتياط:

إذا  أن�ه  يف  عنه�م  اهلل  ريض  �ادة  السَّ موق�ف  ويتلخ�ص 
احتمل�ت العبارة التأويل أّولناها، ف�إذا مل يتيرس لنا َبَحْثنا، فلعلها 

)1( عن أنس ريض اهلل عنه، قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: » َثَاٌث ِمْن َأْصِل اإليامن: 
ـُرُه بَِذْنـٍب، وال ُنْخِرُجُه ِمَن  ْن قـال: ال إَلـَه إال اهللُ، وال ُنَكفِّ الَكـفُّ َعمَّ
اإلْسـاِم بَِعَمـٍل «. رواه أب�و داود )18/3(، وأب�و يع�ىل )287/7(، 

والبيهقي )156/9(، وغريهم.

وروى الط�رباين يف العج�م الكبري)272/12(، ع�ن عبد اهلل بن عمر 
ُروُهْم بَِذْنٍب،  ـوا َعْن َأْهـِل ال إَلـَه إال اهلل، ال ُتَكفِّ ريض اهلل عنه�ام: » ُكفُّ
َفَمـْن َأْكَفـَر َأْهَل ال إَلـَه إال اهللُ َفُهَو إىل الُكْفِر َأْقـَرُب «، قال اهليثمي يف 
جمم�ع الزوائد )106/1(: » وفي�ه الضحاك بن محرة عن عيل بن زيد، 
وق�د اختلف يف االحتجاج هبام «. ويف هذا العنى كثري من األحاديث، 

وانظر رسالة شيخنا: » أهل القبلة كلهم موحدون «.
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 م�ن الدس�وس أو الدخي�ل، ال�ذي مل يس�لم منه ِعْلم إس�المي، 

وال كت�اب للس�لف، ف�إذا مل نص�ل إىل حك�م، توقفن�ا وفوضنا، 

وذكرنا - بحسن الظن - أهنم اجتهدوا، وأهنم برش، جيري عليهم 

اخلط�أ والصواب، فاس�تغفرنا هلم، وال بأس م�ن التنبيه إىل ذلك 

برشوط�ه، من باب النصيحة الواجبة، فليس أحد يقول أو يعمل 

ما يوقن أنه سيدخله النّار.

وق�د أصبح هذا اجلانب - جانب الرموز واإلش�ارات - 

)ك�ام قررنا كثريًا( من احلفري�ات الفكرية، التي مل يعد هلا َطَلٌب 

إال لج�رد التثقيف والعلم بالرتاث، ومل يعد هلا َمْن يعتقدها أو 

يقتدي هبا، وال َمْن ينش�غل بتحليل ألغازه�ا وأحاجيها، حتى 

خُيش�ى أثرها، أو ُيتقى رضرها، إن�ام هي بقايا هلياكل من اآلثار 

الفكري�ة الحنطة يف الكت�ب، والتي ُتقصد للرتفي�ه الذهني أو 

التاري�خ أو التثقيف اخلاص، أو للمش�اغبة عن�د طالب الدنيا 

ين، وهم الكثرة الغالبة يف هذه األيام. باسم الدِّ
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فاالستش�هاد هبا عىل واقع ليس�ت منه وليس منه�ا، أو َأْخُذ 

لف )إن يكن هناك ذنب(، إنام هو يشُءٌ من  اخللف فيها بذنب السَّ

االنح�راف العلمي واخللقي والعصبي، وهو إرصاٌر عىل التجني 

عىل النّاس بام ليس من مبادئ اإلسالم.

وليس أنذل ممن يستأس�دون عىل الوتى)1(، وال ممن ينبشون 

القابر احتسابًا لوجه الشيطان والعرض الفاين، وأعجب العجب 

أن ننش�غل هبذا عّما بني أيدينا، وما حتت أس�امعنا وأبصارنا، من 

الخاط�ر الرهيبة التي حتيط باإلس�الم، م�ن داخله ومن خارجه، 

حّت�ى كأهنا قطع اللي�ل الظلم أو أْدهى، مما هو أجدر باس�تغراق 

اجلهد والوقت ِمْن ُكلِّ هذا، لن شاء أن يستقيم.

* ولنبـدأ اآلن ببعـض نـامذج صلـوات الرمـز والتلويـح 

واإلشارة، مع نامذج من مفاهيمنا هلا للبيان واإلعزاز:

)1( يستأسدون عىل الوتى: أي يكون أحدهم أسدًا إذا كان هياجم ميتًا.
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ثالثًا: صاة ابن بشيش:

ولَع�لَّ من أش�هر صلوات الرمز واإلش�ارة، صالة الش�يخ 
)عبدالسالم بن بشيش( شيخ أيب احلسن الشاذيل)1(.

وه�ي صالٌة فيها يشٌء من الطول بالنس�بة ل�ا قدمناه، وفيها 
م�ن ألف�اظ الرمز الومهة م�ا نحب أن نش�ري إىل بعض�ه كنموذج 

للبعض اآلخر.

نَه�ا كثرٌي من  الة ب�أن َمَزَجها أو َضمَّ وق�د حظَيْت ه�ذه الصَّ
وفي�ة، وم�ن أش�هرها ع�ىل اإلط�الق: مزج  خاص�ة س�لف الصُّ
وتضمني الش�يخ أيب الواهب الّش�اذيل، حّتى لق�د طغت صالته 
الة الج�ردة األصلية، فاختذهت�ا األكثرية من  المزوج�ة ع�ىل الصَّ
فروع الش�اذلية ِوْردًا أساس�يًا هلا، ويف مقدمة ه�ذه الفروع مجاعة 
»الفاس�ية« عىل اختالف تس�مياهتا )الكية، والدنية، والُعْمرانية، 

والعّقادية( وغريهم.

)1( تلقى الش�اذيل عىل الش�يخ ابن حرازم، ُثمَّ عن الشيخ ابن بشيش، فهو 
شيخه الثاين الذي كان عىل يديه الفتح له.
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وبقَيْت الصيغة األصلية الجردة من الزج والتضمني، يتعّبد 
هبا قلة من الّشاذلية اللتزمني.

وقد بدأ الشيخ ابن بشيش صالته بقوله:

» اللهـم َصـلِّ عـى َمـْن ِمنْـُه انشـقَّت األرسار، وانفلقـت 
األنوار ...« إىل آخر الصيغة العروفة.

وإلي�ك نموذجًا من َمْزج وتضمني الش�يخ أيب الواهب هلذه 
العبارات، فهو يقول:

( بجميع الشـؤون، يف الظهور والبطون، )عى  » )اللهم َصلِّ
َمْن ِمنُْه انشقَّت األرسار( الكامنة يف ذاته العلية ظهورًا، )وانفلقت 
األنـواُر( املنطويـة يف سـامء صفاتـه السـنية بـدورًا ...« إىل آخ�ر 

الصيغة.

الة الجردة البن بش�يش  وم�ن األلف�اظ الومهة يف نصِّ الصَّ
قوله: » إذ لوال الواسـطة لذهب - كام قيل - املوسـوط «، ونحن 
نفه�م م�ن الواس�طة هنا َمَث��اًل : واس�طة الوح�ي إىل النَّبيِّ �، 
وواس�طة النَّبّي � إىل اخللق، وواس�طة العمل الصالح بأصول 
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اإلسالم وقواعده وفروعه، وواسطة العلم يف بث العلم، والشيخ 

يف الرتبية والسلوك ... إلخ. وال نعلم يف هذا حرجًا، وال تكلفًا ، 

فلوال هذه الوسائط هللك الوسوط ال حمالة .

ك اجلامُع الدال  ومن هذه األلفاظ أيضًا قوله: » اللهم إّنه رسُّ

عليـك، وحجاُبك األعَظُم القائُِم َلَك بـني يديك «، ونحن نفهم 

من احلجاب أنه سرت الباب، فمن مل يدخل عىل اهلل من هذا الباب، 

باب حممد � ورسالته فقد ضل وذل.

ونفه�م يف قوله: » وانشـلني مـن أوحال التوحيـد « أي من 

مش�كالت ه�ذا العلم وماطره الث�رية، من نحو القول بالتش�بيه 

والتنزي�ه، والتمثيل والتعطيل، وقضايا القضاء والقدر، واألزلية 

واألبدي�ة، واجلرب واالختيار، وتعل�ق الصفات بالذات، والقدرة 

بالمكن والس�تحيل، وخلق األعامل، وه�ل يف اإلمكان أبدع مما 

كان ؟! ... إىل آخر هذه الزالق الرهيبة، وكلها بال ش�ك أوحال، 

فيكون الراد بالوحدة عند ابن بش�يش: هي التوحيد اخلالص من 

شوائب الشك والرشك، ما ظهر منه وما بطن.
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رابعًا: العقائد املنحرفة:

ونق�رر هب�ذا أننا ن�ربأ إىل اهلل تعاىل م�ن القول: باحت�اد العبد 

بال�رب، بمعنى حل�ول الرب يف العب�د، أو فناء العب�د يف الرب، 

ون�ربأ إلي�ه م�ن القول: بوح�دة الوج�ود، التي جتع�ل الكون هو 

اهلل، واهلل ه�و الكون، ون�ربأ إليه من الق�ول: باحلقيقة الحمدية، 

بمعن�ى أن حممدًا ه�و اهلل، أو هو الكون، أو هو الرس اخلفي الذي 

اس�تبطنته اخلالئق منذ األزل، فاألمر من�ه وإليه، ونربأ إىل اهلل من 

القول بمخالفة الرشيعة للحقيقة، ومن كل فكر أو قول أو عمل، 

خيالف ظاهر الرشع الرشيف، ونستغفر اهلل ونتوب إليه.

خامسًا: ياقوتة الشيخ حممد الفايس:

وإذا ُذِك�َرْت صالة ابن بش�يش فقد ذكرت بالتبعية: صالة 

الش�يخ حممد الفايس السامة ب� » الياقوتة «، فهي الورد التكمييل 

الالزم للصالة البشيش�ية عند الفاسية بفروعهم خاصة، وعند 

كثري من فروع الّشاذلية عام�ة.
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وهذه الياقوتة صالة طويلة أيضًا حتتوي قدرًا كبريًا جدًا من 

األلفاظ الومهة والرم�وز التي حتتاج إىل رشح يرجعها إىل أصلها 

نة، عىل أسلوبنا اليرس الذي أسلفناه. من الكتاب والسُّ

ولكن�ك تش�عر فيه�ا ويف ص�الة اب�ن بش�يش )الج�ردة أو 

دق  المزوج�ة( ش�عورًا ذاتي�ًا عنيف�ًا بالربك�ة واإلرشاق، وبالصِّ

�دق يف ُح�ّب رس�ول اهلل �، وباإلخ�الص الت�ام يف   ُكّل الصِّ
توحي�د اهلل، رغم م�ا حتتاجه األلف�اظ من حتليل الع�اين، وحترير 

القاصد، وكشف اإلهبام واإلهيام.

وق�د بدأها الش�يخ الف�ايس ناظرًا إىل اس�تهالل ص�الة ابن 

بشيش فقال:

» اللُهمَّ َصلِّ وَسـلِّم عى َمْن جعلَتُه سـببًا النشقاق أرساِرَك 

اجلبوتية، وانفاقًا ألنوارك الرحوتية ...«

إىل آخر الصيغة العروف��ة.
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سادسًا: صاة الشيخ البدوي:

والبد من اإلشارة هنا إىل صالة )الشيخ أمحد البدوي( فهي 
منت�رشة جدًا ب�ني أتباعه الكثريين من رج�ال طريقته التفرعة إىل 

نحو عرشين فرعًا. وهي صالة قصرية نسبيًا.

فهو يستهلها بقوله:

ٍد شجرِة  » اللُهمَّ َصلِّ وَسـلِّم وبارك عى سـيِّدنا وموالنا حممَّ
حانيَّـة ... « إلخ. األَْصِل النُّورانّية، وملعِة الَقْبَضِة الرَّ

ومفهومنا هنا أن لفظ )األصل(، ولفظ )القبضة(، مراٌد هبام 
اإلرادة اإلهلي�ة األزلي�ة، يف علم اهلل القديم، إع�امالً لقوانني علم 

البيان.

ا قول الشيخ يف آخر الصيغة عن األنبياء أهنم: » منه وإليه  أمَّ
� « أي أهن�م أرسة واح�دة، كام أش�ار إليه الق�رآن يف نحو قوله 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ  گ    ﴿ تع�اىل: 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ   ں  ں  ﴾)1(.

)1( سورة آل عمران: اآليتان 33، 34 .
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ت «)1(. وكام جاء يف احلديث الثابت أّن » األنبياء بنو َعاَّ

سابعًا: صاة ابن عريب:

والبن عريب صالة معروفة)2( ، تغلب فيها الرموز والتلوحىات، 
وه�ي بحاجة إىل َحلِّ ألغازها، وبحاجة لفك رموزها، بام يتوافق 
م�ع ظاه�ر الكتاب والس�نة، وإن مل يكن كذلك عن�د أهل الفقه، 
فبلغ�ة الق�وم وش�وارق األذواق، فأولئ�ك اخلرباء جي�دون متعة 
 وروحاني�ة وم�ددًا كب�ريًا، وهم يق�رءون أمثال ه�ذه الصلوات، 

﴿ ں  ڻ  ڻ       ڻ    ﴾)3(.

)1( رواه البخاري )3442(، ومسلم )2365(، وفيهام: » أوالد َعاَّت «، 
ت «، وعند الطرباين  ت «، و» أخوٌة من َعـاَّ وعن�د مس�لم: » أبناء َعاَّ
ت:  أي  ت «، وبنو َعالَّ يف مس�ند الش�اميني: » إن األنبياء أخوة بنو َعاَّ

أبوهم واحد، وأمهاهتم شتى .
ُهـمَّ َأفض ِصَلـَة َصلواتَِك وسـامة  )2( وه�ي ص�الة طويل�ة، أوهل�ا: » اللَّ
تسليامتَِك عى َأّول التعينات املفاضة من العامء الرّباين...«، وقد طبعت 
يف )1963م( بعناي�ة الس�يد حمم�د أبو القاس�م الف�زاين، وقد رشحها 

وعلق عليها العارف باهلل الشيخ حممد يوسف الداليص.
)3( سورة فاطر: اآلية 14 .
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وق�د اقتف�ى أثر ابن عريب ع�دٌد من الرج�ال يف التأليف عىل 

ا  منهجه، وحس�بنا اإلش�ارة إليهم . وفيام ال خالف عليه غنًى عمَّ

فيه اخلالف.

ثامنًا: مموعات الصلوات:

لوات والتسليامت  وحس�بنا هذا القدر، كنموذج لصيغ الصَّ

ماوات. الرّصحىة والرمزية عىل أرشف أهل األرض والسَّ

لوات يف  وق�د مجع بع�ُض الحبني كل م�ا وقع هلم م�ن الصَّ

رسائل خاصة، تيسريًا عىل العابدين، وربام كان من أمجعها كتاب 

لوات « للمحب النبهاين)1(، وتأيت من بعده جمموعة  » جام�ع الصَّ

)1( الش�يخ القايض العالمة يوسف بن إسامعيل النبهاين )ت: 1350ه�/ 
1932م(، له الكثري من الدائح النبوية، وكتب الصلوات، منها الكتاب 
الذي ذكره شيخنا: » جامع الصلوات وجممع السعادات يف الصالة عىل 
س�يد الس�ادات «، وله أيضًا: » أفضل الصلوات عىل سيد السادات «، 
و» س�عادة الدارين يف الصالة عىل س�يد الكون�ني «، و»صلوات الثناء 

عىل سيد األنبياء «، و »الصلوات األلفية يف الكامالت الحمدية «.
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» الش�يخ اهل�ارويش « )1( س�احمه اهلل، وكال الرس�التني مطب�وع 
متداول.

فقد ذكر اهلارويش - بحسن الظن ال حمالة - لُكلِّ صالة كل 
م�ا وصل إىل علم�ه من فضلها دون نظ�ر وال تدليل، فكان ال بد 
من اإلش�ارة إىل حاجة جمموعته إىل التمحيص والتحقيق، فكثري 
منها فيه نكارة شديدة، وقد طبعها أخريًا بعض الّصاحلني بعد أن 
طهره�ا م�ن كثري من الآخ�ذ، ولكنها ال تزال يف أش�د احلاجة إىل 

مزيد من التنقية والتنقيح.

وهناك جمموعٌة صلوات الش�يخ الدردي�ر)2( ريض اهلل عنه، 

)1( عبد اهلل بن حممد اخلياط اهلارويش الفايس ثمَّ التوني)ت: 1175ه�(، 
وكتاب�ه ه�و: » كنوز األرسار يف الصالة عىل النب�ي الختار «، وله عليه 
رشح وتعلي�ق س�امه » الفت�ح الب�ني وال�در الثم�ني يف فض�ل الص�الة 

والسالم عىل سيد الرسلني «.
)2( العالم�ة أمح�د ب�ن حمم�د الدردي�ر الَع�َدوي اخلل�ويت الالك�ي )ت: 
ى أيضًا:  1201ه�/1786م(، وكتابه » الصلوات الدرديرية «، ويسمَّ
» ال�ورد البارق يف الصالة عىل أفضل اخلالئق «، وقد رشحها الش�يخ 
أمح�د ب�ن حمم�د الص�اوي )ت: 1241ه��/1825 م( يف » األرسار 

الربانية والفيوضات الرمحانية عىل الصلوات الدرديرية «.
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لوات، مع ما أّلفه هو منها، مرتبة  وقد حشد إليها ما بلغه من الصَّ

عىل احلروف اهلجائية، وهي مطبوعة معروف�ة متداولة بني أيدي 

فروع )اخللوتية( مجيعًا.

ولع�ّل الش�يخ الدردي�ر ريض اهلل عن�ه أراد بم�ا مجع�ه م�ن 

لوات النسوب�ة إىل متلف الطرق أن يكرس حاجز االنفرادي�ة  الصَّ

النت�رشة ب�ني الصوفي�ة، وأن يب�رش بدع�وة التقري�ب والتع�اون 

احلني، فكلهم أرسة واح�دة يف البدأ  والحب�ة، بني الصوفي�ة الصَّ

والنتهى، وإن اختلفت الناهج ووس�ائل الس�لوك)1(، وه�ذا هو 

مبدؤن�ا وما ندع�و إلي�ه.
* * *

)1( فالّص�الة عىل النبي �، تلك العب�ادة المحببة إلى النفوس، المقبولة 
عند اهلل، التي اتفقت جميع المناهج والمش�ارب على أنها من أقرب 
لة إلى اهلل تعالى، بل ذك�روا أن الّصالة على النبّي �  الط�رق الموصِّ
ش�يخ َمْن ال ش�يخ له، وأنها أعظم وس�ائل التربية والس�لوك، بل هي 
واج�ب الوقت على المريد إذا َفَقد الش�يخ المربِّي، وفي حديث ُأبّي 
َك ،  اب�ن كع�ب: » َأْجَعُل َلَك َصاَلتِ�ي ُكلََّها؟ ق�ال �: إَذْن ُتكَفى َهمَّ

وُيْغَفُر َلَك َذنُبَك « الكثير من الدالئل واإلشارات .



�1

مؤلفات الصلوات

ْثنا ع�ن الصي�غ النف�ردة بقس�ميها: الرصيح،  أم�ا وق�د حَتدَّ

ل�وات، فقد بقي احلديث  ْثنا عن جمموعات الصَّ والرم�زي، وحتدَّ

عن الؤلفات.

أوالً: الدالئل واألحاديث الضعيفة:

لوات)1( عىل  الع�روف أنَّ أول َم�ْن أّلف جزءًا خاص�ًا بالصَّ

سيدنا رس�ول اهلل � هو الشيخ اجلزويل)2( الغريب، من الصوفية 

الُمْعَتَقدين، وقد كتب اهلل تعاىل لتأليفه السمى » دالئل اخلرىات « 

االنتشار الكبري والذيوع الكثري يف العامل اإلسالمي، حتى ال تزال 

تؤلَّ�ف اجلامع�ات، وتنظَّ�م التش�كيالت، للتعب�د هب�ذا التأليف 

)1( أي أّل�ف ج�زءًا قص�د ب�ه مجع ما وص�ل إليه م�ن صيغ الصل�وات عن 
الس�ابقني من األئمة، هبذه الصورة، وإال فإّن هناك أجزاء يف الصلوات 

قد سبقت كصلوات الشيخ حميي الدين بن عريب وغريها. 
)2( أبو عبد اهلل حممد بن عبد الرمحن بن أيب بكر س�ليامن اجلزويل السماليل 

احلسني )ت: 870 ه�(، وقيل )875 ه�(.
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الب�ارك، يف ُكلِّ أرٍض مس�لمة، م�ن اخللي�ج إىل الحي�ط، وحتى 

البالد التي ترفض اجلزويل ودالئله وأمثاله من الحبني.

وق�د ج�اء يف مقدم�ة » دالئـل اخلـرىات « وبع�ض فصوهلا 

الة  يشء م�ن األحادي�ث الضعيفة، بل والكذوب�ة ، يف فضل الصَّ

والّسالم عىل سيِّدنا الصطفى � )1( .

)1( وق�د قام رشاح دالئ�ل اخلريات بتخري�ج أحاديثه�ا، ورشح معانيها، 
ومن أش�هر هذه الرشوح: » مطالع ال�رسات بجالء دالئل اخلريات « 
للعالم�ة حممد الهدي بن أمحد الف�ايس )ت: 1109ه�(. وهو العمدة 
ك�ام ذكر صاحب كش�ف الظن�ون )759/1(، و» بل�وغ الرسات عىل 
دالئ�ل اخل�ريات « للعالمة الش�يخ حس�ن الِع�ْدوي احلم�زاوي )ت: 
1303ه��(، و» الدالالت الواضحات عىل دالئل اخلريات « للقايض 

الشيخ يوسف بن إسامعيل النبهاين )ت: 1350ه�(.

بل وأفردت الؤلفات يف ختريج أحاديثها، ومن ذلك: » ختريج أحاديث 
دالئ�ل اخل�ريات « للش�يخ أيب رأس حممد بن أمحد اجللييل العس�كري 
)ت: 1239ه�(، و»ختريج أحاديث دالئل اخلريات« للشيخ حممد بن 

عبد اهلل الزواك )ت: 1311ه�(. 
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�ُف ب�ام في�ه م�ن  وال ن�دري إْن كان ه�ذا مم�ا اس�تهوى الؤلِّ

البالغ�ات والصور والتهاوي�ل، بحكم البيئ�ة، ومقتىض العرص، 

فوضعه)1( - بحس�ن الظ�ن، وصدق احل�ب - يف مقدمته ترغيبًا 

يف ه�ذه العب�ادة الحبب�ة، وبخاصة أن الرجل غ�ري متخصص يف 

علم احلديث، فتعنّي تأكيد اعتبار حس�ن الظن به، فليس مثله َمْن 

يؤلِّ�ف ليكذب ع�ىل النبي �، وليدخل بذل�ك النَّ�ار، وكل ابن 

آدم خطاء، ومهام ح�اول االحتياط والتحرز فال بد من التقصري، 

ع والوض�ع، وكل ما جيب عىل  ومث�ل هذا التقص�ري مغفور بالرشَّ

أه�ل العل�م ه�و التخل�ص من�ه، والتنبيه علي�ه، واالعت�ذار عن 

الرجل، كام فعل اإلمام العراقي مع اإلمام الغزايل يف اإلحياء.

ُث�مَّ ال ندري أيض�ًا إْن كانت هذه الوضوع�ات الكذوبة مما 

دّس�ه النّاس بس�وء الظن، ولؤم الغرض، أو بحسن الظن يف هذا 

الؤلف، بعد أن انترش بني يدي َمْن يعلم وَمْن ال يعلم، وَمْن يبني 

)1( فوضع�ه يف مقدمت�ه: أي جعل�ه فيه�ا. ولي�س القص�ود هن�ا مصطلح 
ثني. »الوضع« العروف عند الحدِّ
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وَمْن هيدم، فالواجب تنقية هذه املجموعة من هذه املآخذ باحلكمة 

واملوعظة احلسنة )1(.

وقد ان�دس الدخيل يف ُكلِّ كتب الصاحل�ني، فليس بغريب 

أن يندس يف مثل ه�ذا التأليف أيضًا.

1- أسامء النبي � يف الدالئل:

وق�د أخ��ذ بعضهم ع�ىل اجلزويل أن�ه ذكر لرس�ول اهلل � 

نح�و مائتي اسم، بينما أن الذي جاء منها عىل لسان الرسول � 

ال يتجاوز نحو مخسة أسامء عىل متلف الروايات.

والواقع أنَّ اجلزويل تتبع جهده كل ما جاء يف القرآن والسنة 

وغريمه�ا من أوص�اف رس�ول اهلل �، فجمعها عىل أهنا أس�امء 

للرس�ول �، وإنما هي أوصاف كلها صحيحة صادقة يف ذات�ه 

فكأهنا أسماء له �.

)1( فالواجب التنقية والبيان، والتخريج، عىل طريقة أهل العلم واحلكمة، 
ال اإلبادة وال نصب العداوة.
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نَت  وق�د انفرد اجلزويل هبذا )1(، وكان م�ن تكريم اهلل، أن ُزيِّ
بع�ض جدران الس�جد النبوي الرشيف بتس�جيل هذه األس�امء 
بخ�ط ن�ادرة الدني�ا يف اخل�ط الع�ريب )الرح�وم اخلط�اط عبداهلل 
زه�دي الرتك�ي()2( ال�ذي رشف�ه اهلل تع�اىل بكتابة كل م�ا نقرؤه 
ع�ىل جدران الس�جد النبوي القديم، من لوح�ات خطية غاية يف 

)1( أي بجمع هذه األسامء، هبذه الصورة وهذا العدد، عىل ذلك الرتتيب، 
الذي ذاع بني الناس واشتهر.

وقد ذكر القايض عياض يف كتابه » الش�فا « للنبي � تس�عة وتس�عني 
اس�اًم، وع�دَّ احلافظ الس�يوطي رمح�ه اهلل يف كتابه » النهجة الس�وية يف 
األس�امء النبوية « الذي اخترصه م�ن كتابه: » الرياض األنيقة يف رشح 
أس�امء خ�ري اخلليقة« قريبًا من مخس�امئة اس�م، وحكى اب�ن العريب عن 
بع�ض الصوفية أهنا ألف اس�م. وذكر ابن ف�ارس أهنا ألفان وعرشون 
اس�اًم. ومجع النبهاين نحو ثمانمائة وس�تني اساًم يف كتابه » األسمى فيام 
لس�يدنا حممد � من األسام «، ويف منظومته »أحسن الوسائل يف نظم 
أسامء النبي الكامل �«، بل وأفردت أسامؤه � يف اإلنجيل كرسالة: 
»اس�م نبي اإلس�الم يف إنجيل عيسى عليه الس�الم«، ورسالة: » حممد 

� هكذا برشت به األناجيل «.
)2( ت�ويف عب�د اهلل زهدي أفندي س�نة ) 1296ه��/ 1878م(، ودفن يف 

القاهرة بالقرب من رضيح اإلمام الشافعي رمحه اهلل .
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اإلعج�از واألصال�ة، والفتح اإلهلي، مما ال ي�درك قيمته إال أهل 

صناعة اخلط وخرباؤه والتمكن من كبار الفنانني.

2- حلقات الدالئل:

وال تزال رسالة » دالئل اخلرىات « تطبع بالباليني، يف البالد 

اإلس�المية، ويت�ربك هب�ا النَّاس م�ن كل طريق�ة ومذهب يف كل 

مكان، وجل�اللة قدرها جعلوها مقياسًا لما اسُتحدث بعدها من 

صيغ ومؤلفات يف مادهتا.

الة الفالنية تعدل  فتجد مثاًل يف جمموعة )اهلارويش( أنَّ الصَّ

كذا من دالئل اخلريات )بال دليل علمي أو رشعي طبعًا( مما يدلُّ 

عىل حدة النافسة، وشدة الغرية، وحماولة اللحاق بام خصَّ اهلل به 

هذا التأليف البارك، من الذيوع واالنتشار.

وقد أوقف كثرٌي جدًا من أهل اخلريات أوقافًا شتَّى عىل قراء 

)الدالئل، والبدة، وحزب الب( يف الس�اجد الكربى والصغرى 

والزواي�ا، وال زالت حلقات هذه الق�راءات منعقدة يف أماكنها، 
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وبخاصة يف الليايل الباركات، دون نظر إىل األوقاف التي انُتهبت 

أو تقلص�ت أو ُوجهت إىل جه�ات أخرى، واليزال أهل الصفاء 

والودة مع رسول اهلل � جيدون يف هذه الجالس روعًة وجالالً 

وطاق�ًة روحانيًة غامرًة ال يتذوقها إال أهل األذواق.

ثانيًا: تأليف ابن إدريس واملرغني:

وقد ألَّف الش�يخ أمحد ب�ن إدريس صلوات يف جزء خاص، 

وكذلك الش�يخ الرغن�ي رحمهم�ا اهلل وريض اهلل عنهام، غري أنَّ 

َفْيهم�ا ظال حمدوَدْي�ن يف مريدي ُكلٍّ منه�ام وأتباع طريقتيهام،  مؤلَّ

فل�م تكتب هل�ام العالية واالنتش�ار، ال�ذي كت�ب للدالئل، رغم 

اجلهد البذول والتأليف، والطباعة والتوزيع)1(.

)1( الش�يخ أمح�د ب�ن إدري�س )ت: 1253ه� (: ش�اذيل الطريق�ة أصاًل، 
والشيخ )حممد عثامن( الرغني)ت: 1268 ه� (: شاذيل نقشبندي مجع 

عدة مشارب.

وهذه الحدودية الذكورة إنام هي بالقياس إىل دالئل اخلريات، ومقارنة 
هبا، ال يف نفس األمر، وال مقارنة بغري الدالئل. 
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ثالثًا: أنوار احلق:

َق اهللُ عبَدُه  وكان من فضل اهلل عىل مرص يف هذا العرص َأْن َوفَّ

الصالَح العارَف أخانا يف اهلل )الشيخ عبدالقصود سامل( رمحه اهلل 

تعاىل)1(، فأهلمه كتابة هذا الؤلف الفريد الذي س�امه » أنوار احلق 

اة عى سيد اخللق � « . يف الصَّ

وه�و ُمؤلَّ�ٌف جيمع م�ع س�مو العب�ارة، وروع�ة الديباجة، 

وحالوة السجعة، وطرافة العنى: جيمع مسحة جديدة من ألوان 

وحاين اجلذاب، يف انس�ياب  األدب الصويف الرفيع، والس�مو الرُّ

ذوقي رباين، ال يكون إال ألهل اهلل.

وأخونا الش�يخ عبدالقص�ود بذاته وتارخيه يشء غري مكرر، 

فقد علَّمه اهلل تعاىل، ومل يتعلم يف ُكّتاب وال مدرسة، ومل يتخرج يف 

جامع وال جامعة، ففرسَّ ما شاء اهلل من القرآن، وألَّف ما شاء اهلل 

)1( مؤسس مجاعة تالوة القرآن الكريم بالقاهرة، له عدة مؤلفات أشهرها: 
»يف ملكوت اهلل مع أسامء اهلل«، تويف يف )1397ه�/ 1977م(.
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م�ن الرس�ائل، دون تكل�ف وال افتعال دع�اوى وال غايات، كام 

وصل يف عمل العاش إىل رتبة كبار ضباط البوليس.

اه » يف ملكوت اهلل « جديٌر بأْن ُيْسَلَك يف  وله ابتهاٌل جيٌِّد سمَّ

وحانية الفريدة . مستويات البالغة والرُّ

ومما يدلُّ عىل فضل هذا الرجل أنه اختذ األخ الدكتور حسن 

جاد)1(، عميد كلية اللغة العربية، مراجعًا لكتاباته، حتى ال خيطئ 

اللغة التي كان ال جييدها متامًا.

فه » أنوار احلق «، بني أحباب رس�ول اهلل �  وقد انترش ُمؤلَّ

يف الوطن اإلس�المي، حّتى ليكاد يذكر عند مثقفي الصوفية كلام 

ذكرت » دالئل اخلرىات «، وإذا كان لبعضهم عليه بعض الآخذ، 

فهي من القرشيات اهلامشية، التي ال تستوجب الؤاخذة والبيان، 

ل يف كتبه، غري أنه اختالٌف  وقد نختلف نحن معه يف بعض ما سجَّ

يف الرأي أو الرؤية، فليس بيشء .

)1( من شعراء العشرية الحمدية، تويف )1416ه�/ 1995م(.
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رابعًا: مؤلفات أخرى:

يط�ول  أخ�رى  حملي�ة  مؤلف�ات  الج�ال  ه�ذا  يف  �ت  وَثمَّ
اس�تقصاؤها، وهي بذاهت�ا وأثرها حمدودة، غري مم�دودة، غري أيّن 
�الة عىل النَّب�يِّ � ألحد أقطاب  أش�ري إىل مؤلف بس�يط يف الصَّ
الوس�يقى العارصي�ن بمرص، يق�رر أنه كتبه، وهو يتمم دراس�ته 
الوسيقية يف )أوربا(، وقد قرظه الرحوم الشاعر الصويف األستاذ 

عبد اهلل شمس الدين)1( بقصيدة يف آخره.

وق�د لوح�ظ أنَّ مؤل�ف ه�ذا الكت�اب اس�تقام للدعوة 
وفي�ة يومًا، واجتمع عليه نفٌر م�ن النَّاس، وبخاصة أهل  الصُّ
الفن، وكان تابعًا للش�يخ اب�ن إدريس، وله صديق مالزم من 
أكرب مؤلفي الوس�يقى كذلك، اس�تقام للدعوة الصوفية عىل 
الطريقة الشاذلية، ومجع عليه َنَفٌر من النَّاس بمنطقة اهلرم، ُثمَّ 
موسيقيٌّ ثالٌث أسسَّ طريقة سامها )احلسينية(، واجتمع عليه 

َنَفٌر يتالقون بمنطقة )برقوق( وصالح سامل.

)1( م�ن الش�عراء الحمدي�ني )ت: 1398 ه�/1977م(، أش�هر قصائده  
النشيد الوطني » اهلل أكرب فوق كيد العتدي « الذي كتبه )1956م(.
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وثالثُته�م ي�دور يف حلق�ة احل�ب لرس�ول اهلل �، ولك�ن 

خلطهم ب�ني الذكر والوس�يقى الرشقية والغربية ب�كل أنواعها، 

مم�ا ال يقبل�ه رشع اهلل أبدًا، وال يقره التصوف اإلس�المي بحال، 

رغم افرتاض حس�ن النية وصدق احلب، فإنام ُيْعَبُد اهلل بام رشع، 

ال باللهو وال بالبدع، وهو اهلادي إىل سواء السبيل.

خامسًا: قوهلم عدد كذا وكذا:

وق�د يس�تلفُت النظر أحيان�ًا حرص الصل�ني عليه � عىل 

الدع�اء، ب�أن تكون صالهتم عدد ك�ذا وكذا، وقدر ك�ذا، أو زنة 

ك�ذا، وكثريًا ما زعم بعضهم أهنا من الس�تحدثات، وعّلق عليها 

بام يطيب له، مما يظن أنَّ�ه الصواب.

�اًل يف رشع اهلل، ويف فط�رة  والواق�ع أن لذل�ك أص�اًل مؤصَّ

البرش، فهذه العباراُت أصداٌء من أثر صدق احلب وترامي أبعاده، 

وهي تصعيد إنس�اين رفيع النفعاالت النفس الرشيفة بأحاسيس 

احلب الرشيف لرسول اهلل � .
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الة عليه � كام   وهذا هو س�يدنا الصطفى � يطل�ب الصَّ
َص�ىّل اهلل ع�ىل إبراهيم، ومعنى ه�ذا طلب ص�الة عظيمة حميطة 
جامعة شاملة، بل أعظم وأبلغ، فاللفظ شامل بمعناه كل ما يقال 
من عدد كذا، وقدر كذا، ومن كل ما أتى ويأيت عىل ألسنة الصلني 

الة. عليه �، من تفخيم وتعظيم هل�ذه الصَّ

وق�د روى الرتمذي والنس�ائي وابن حبان أّن الرس�ول � 
قال ل� )جويرية( أم الؤمنني: أال أعلمك كلامت تقولينها ؟

» سـبحان اهلل عدد خلقه )وكررها ثالثة(، سـبحان اهلل رضا 
نفسـه )وكررها ثالثة(، سبحان اهلل زنة عرشـه )وكررها ثالثة(، 

سبحان اهلل مداد كلامته )وكررها ثالثة( «)1(.

وروى الطرباين أن الرس�ول � قال أليب ُأمامة: َأَفا َأُدلَُّك 
ْيَل َمَع النََّهاِر؟ تقول: َعَى َما ُهَو َأْكَثُر ِمْن ِذْكِرَك اهللَ اللَّ

 » الَحْمـُد هللِ َعـَدَد َمـا َخَلـَق، والَحْمـُد هللِ ِمـْلَء َمـا َخَلـَق، 
َماَواِت َوَما يِف األَْرِض، والَحْمُد هللِ َعَدَد  والَحْمُد هللِ َعَدَد َما يِف السَّ

)1( أخرجه الرتمذي 556/5، والنسائي يف الكربى 194/6، وابن حبان 
110/3. واحلديث أخرجه مسلم )2729(.
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َمـا َأْحـَص كَِتاُبُه، والَحْمُد هللِ ِمـْلَء َما َأْحَص كَِتاُبـُه، والَحْمُد هللِ 
ٍء، َوُتَسبُِّح اهللَ ِمْثَلُهنَّ «. ٍء، والَحْمُد هللِ ِمْلَء ُكلِّ َشْ َعَدَد ُكلِّ َشْ

ْمُهنَّ َعِقَبَك من َبْعَدَك «)1(. ْمُهنَّ وَعلِّ ُثمَّ قال �: » َتَعلَّ

وق�د ثبت صحيحًا عن رس�ول اهلل � أّنه َح�ثَّ ُكلَّ احلثِّ 
ع�ىل أن يقال: » سـبحان اهلل وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسـه، 

وزنة عرشه، ومداد كلامته «)2(.

ل، الذي ال يقبل التشغيب، وال ينبغي  هذا هو األصل الؤصَّ

مع�ه اللج�اج وال العارضة، ويف الصحاح لذلك أش�باٌه ونظائر، 

ذكرناها يف كتابنا » أصول الوصول «.

ع�ىل أنه جي�ب وجوبًا علميًا قطعي�ًا أن يكون مفهوم�ًا دائاًم، 

م�ًا، أو تنس�حب عليه  ه يك�ون حمرَّ أن�ه لي�س كل م�ا مل ي�أت بنصِّ

 قوانني )البدعة الستنكرة(، فهذا حكم جاهيل أمحق مرفوض من 

كل الوجوه.

)1( أخرجه الطرباين يف العجم الكبري )238/8(، ويف الدعاء )495(.
)2( انظر ختريج حديث أم الؤمنني جويرية، وهو احلديث قبل السابق.
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سادسًا: ختام القسم األول:

لُت لقضية الّصالة والّسالم عىل  إىل هنا أرجو أن أكون قد أصَّ

رسول اهلل � )1(، وَبّينُت تدرجها العلمي والتارخيي واألديب.

غ�ري أنه مم�ا ال بد من تس�جيله هن�ا، هو أن ه�ذا اجلانب قد 

اس�تحدث يف األدب العريب تيارًا فكريًا جديدًا، وأس�لوبًا تعبرييًا 

 متمي�زًا، وأثرى اجل�و العن�وي يف األدب العريب ث�راًء عظياًم عىل 

كل القاييس.

* * *

)1( ولش�يخنا الؤلِّف اإلمام الرائد رمحه اهلل )الصالة الحيطة( وابتهاالت 
وتوجهات وأناشيد يف كتابه )يف حرة اهلل(، ويف كتابه )الحمديات(، 

ويف غريمها من كتبه. 
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ملحقات هامة بالقسم األول

اة عليه �: أوالً: ملحة من فضل الصَّ

، فإنَّ  اة عيلَّ 1- روى ابن عس�اكر، قال �: » أكثـروا الصَّ
َرَجَة والَوِسـيَلَة ،  َصاَتكـْم عيلَّ َمْغِفـَرٌة لُِذُنوبُِكْم ، واطلبوا يل الدَّ

فإنَّ وسيلتي عند ريب شفاعتي لكم «)1(.

2- وروى البخ�اري يف التاري�خ، وابن حب�ان، والرتمذي، 
قال �: » إنَّ أْوىل النّاس يب يوم القيامة أكثرهم عيلَّ صاة «)2(.

3- وأخ�رج إس�امعيل ب�ن إس�حاق الق�ايض، ع�ن أن�س 
ريض اهلل عنه،  ]قال أبو طلحة ريض اهلل عنه:[ إّن رسول اهلل � 
قال: » أتاين آٍت من ريب، فأخبين أّنه لن يصيل عيّل أحد من أمتي 

إال ردها اهلل عليه عر أمثاهلا «)3(.

)1( أخرجه ابن عساكر )381/61( عن سيدنا احلسن بن عيّل ريض اهلل عنه.
)2( أخرج�ه البخ�اري يف التاري�خ الكب�ري )177/5( ، واب�ن حب�ان يف 

صحيحه )193/3(، والرتمذي )354/2( وقال: حسن غريب .
)3( رواه القايض إسامعيل يف فضل الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  )1(.
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4- وأخ�رج)1( عن أيب هريرة ريض اهلل عنه، قال �: » َمْن 

َصىَّ عيلَّ َواِحَدًة َصىَّ اهللُ عليه هبا عرًا «)2(.

5- وأخرج النس�ائي بسند صحيح، عن أنس ريض اهلل عنه 

ق�ال: » َمْن َصىَّ َعيَلَّ َصَاًة َواِحَدًة َصـىَّ اهللُ َعَلْيِه َعْرَ َصَلَواٍت، 

وُحطَّْت َعنُْه َعْرُ َخطِيَئاٍت، وُرفَِعْت َلُه َعْرُ َدَرَجاٍت  «)3(.

)1( أي: إسامعيل بن إسحاق القايض .
)2( رواه القايض إسامعيل يف فضل الصالة عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  )9(. واحلديث 

رواه مسلم يف صحيحه )408(.
الك�ربى  س�ننه  ويف   ،)50/3( )الجتب�ى(  س�ننه  يف  النس�ائي  رواه   )3(

.)98/6 ،385/1(

وروى ابن أيب شيبة يف مصنفه )516/2، 507/11( عن عبد اهلل بن 
عمر قال: » َمْن َصىَّ َعَى النَّبِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُكتَِبْت َلُه َعْرُ َحَسنَاٍت، َوُحطَّ َعنُْه 

َعْرُ َسيَِّئاٍت، َوُرفَِع َلُه َعْرُ َدَرَجاٍت «.

تِي  وروى النس�ائي يف الس�نن الكربى )21/6(: » َمْن َصىَّ َعيَلَّ ِمْن ُأمَّ
ا  ا َعْرَ َصَلـَواٍت، َوَرَفَعُه هِبَ َصـاًة ُمْخلًِصا ِمـْن َقْلبِِه، َصـىَّ اهللُ َعَلْيِه هِبَ
ا َعْرَ َحَسنَاٍت، وَمَحا َعنُْه َعْرَ َسيَِّئاٍت«.  َعْرَ َدَرَجاٍت، َوَكَتَب َلُه هِبَ
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6- ويف احلدي�ث الثاب�ت عن�ه � ق�ال: » إنَّ البخيـَل ُكلَّ 
البخيل)1( َمْن ُذكِْرُت عنده فلم ُيَصلِّ َعَليَّ «)2(.

الة إال البخل بالشهادة  قلنا: وذلك أنه مل يبق بعد البخل بالصَّ
له )ونستغفر اهلل(.

7- وج�اء صحيحًا مرس�اًل ، قوله � : » َمـْن ُذكِْرُت عنده 
فلم يصل عيلَّ فقد خطئ طريق اجلنة «)3(.

)1( لف�ظ »كل البخي�ل« الفت�ح الكبري يف ض�م الزي�ادة إىل اجلامع الصغري 
)296/1(، ورمز له: هب )أي: البيهقي يف ش�عب اإليامن 213/2( 

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه. 
حب�ان  واب�ن   ،)271/2  ( والرتم�ذي   ،)201/1( أمح�د  أخرج�ه   )2(
)189/3(، واحلاك�م )549/1(، والنس�ائي يف الك�ربى )34/5(، 

وأبو يعىل )147/12(، والطرباين )127/3(، وغريهم.
)3( أخرجه ابن أيب ش�يبة يف الصنف )507/11(، والقايض إس�امعيل يف 
فض�ل الص�الة عىل النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص  )41-44(، عن حممد بن عيّل مرس�اًل 
صحيح�ًا. ووصله الط�رباين يف العجم الكب�ري )128/3(، من طريق 
حممد بن بشري الكندي، وليس بالقوي، وله شاهد يقويه عند ابن ماجه 
)908(، والطرباين يف الكبري )180/12( عن ابن عباس رفعه: » من 
نيس الصاة عيل خطئ طريق اجلنة «، وضعفه البوصريي )112/1(، 

ورواه البيهقي يف شعب اإليامن )135/3( عن أيب هريرة رفعه. 
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نقول: وَمْن خطئ طريق اجلنة أين يذهب إال إىل النَّار؟!

8- وروى النذري عن ابن ماجه، والطرباين عن أيب الدرداء 
اة عيلَّ يف يوم اجلمعة، فإنَّه يوم مشـهود،  ق�ال �: » أكثروا الصَّ
تشـهده املائكـة، ليس ِمـْن َعْبٍد يصـيل عيلَّ فيـه إال بلغني صوته 

حيث كان «)1(.

�ل قول�ه �: » بلغنـي صوتـه حيـث كان « إّن يف  قلنـا: تأمَّ
ذل�ك لعربة لن ينك�رون عالقة حياة الربزخ باحلي�اة الدنيا، )وال 
خصوصي�ة، فقد َص�حَّ أن الوتى يردون س�الم الزائ�ر ويعرفونه 

ويأتنسون بمجلسه(.

)1( رواه اب�ن ماجه يف س�ننه )1637(، ولفظ�ه: » وإّن أحدًا لن يصيل عيلَّ 
إال ُعِرَضـْت عـيلَّ صاته حتـى يفرغ منها « قال: قل�ُت: وبعد الوت؟ 
م عى األرض أن تأكل أجساد األنبياء «  قال: » وبعد املوت، إنَّ اهلل حرَّ
فنب�يُّ اهلل ح�يٌّ يرزق . واللفظ الذي س�اقه ش�يخنا هن�ا رواه حىيى بن 
س�الم يف تفس�ريه )737/2 برق�م 537(، وع�زاه احلاف�ظ ابن نارص 
 الدين الدمش�قي يف »س�لوة الكئيب بوفاة احلبي�ب ملسو هيلع هللا ىلص « للطرباين عن 
أيب ال�درداء، وأورده اب�ن القي�م يف ج�الء األفه�ام )ص 127( هب�ذا 

اللفظ، وساق إسناد الطرباين إىل أيب الدرداء. 
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9- وروى الرتمذي بس�ند حس�ن صحيح، أن ُأيّب بن كعب 

�اَلَة عليك، فكم  ريض اهلل عن�ه قال: يا رس�ول اهلل، إيِنِّ ُأْكثُِر الصَّ

ُبَع؟  َأْجَع�ُل َلَك ِمْن َصاَليِت؟ فقال �: َما ِشـْئَت، َقاَل: ُقْلُت: الرُّ

قال �: ما ِشـْئَت فإْن ِزْدَت فهو َخـرْىٌ َلَك، ُقْلُت: النِّْصَف؟ قال 

؟ قال  �: ما ِشـْئَت فإْن ِزْدَت فهو َخرْىٌ َلَك، َقاَل: ُقْلُت: َفالثُُّلَثنْيِ

�: ما ِشـْئَت فإْن ِزْدَت فهو َخرْىٌ َلـَك. ُقْلُت: َأْجَعُل َلَك َصاَليِت 

َك ، وُيْغَفُر َلَك َذنُبَك)1(. ُكلََّها؟ قال �: إَذْن ُتكَفى َهَّ

10- وأخرج ابن إس�حق القايض، عن أيب هريرة ريض اهلل 

عنه قال: قال رسول اهلل �: » ما جلس قوٌم ملسًا مل يذكروا اهلل، 

ومل يصلـوا عـى نبيهـم � فيـه إال كان ملسـهم عليهم تِـَرًة يوم 

القيامة. إْن شاَء عفا عنهم، وإْن شاَء أخذهم «)2(.

)1( رواه الرتمذي )636/4(، وقال: هذا حديث حس�ن صحيح. ورواه 
أمحد )136/5(، واحلاكم )457/2(، وغريهم.

)2( رواه القايض إس�امعيل يف فضل الصالة ع�ىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص  )54(. ورواه 
أمح�د )484/2(، والطرباين يف الدعاء )1923( ، وأبو نعيم يف احللية 

)130/8(، والبيهقي يف السنن )210/3(، وغريهم.
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ة( بكرس التاء وفتح الراء: اإلثم واخلطيئة. ويف بعض  و)الِتَ
روايات هذا احلديث، ذكر المشى والوقف كام ذكر الجلس.

اة معلقة  11- ويف رشح الشفا، عن عمر قال: الدعاء والصَّ
بـني السـامء واألرض، ال يصعد إىل اهلل منـه شء حتى ُيَصّى عى 

النبي � )1(.

12- وروى البيهقي، والطرباين، والضياء القديس، والبزار، 
الة(  وعبد ال�رزاق، قوله �: » ال جتعلـوين )أي يف الدعاء والصَّ

كقدح الراكب، فاجعلوين يف وسط الدعاء وأوله وآخره «)2(.

واملـراد بقدح الراكب: وعاء ال�اء، إن كان مملوءًا رشب منه 
وتوضأ، وإال أهرق ما فيه وتركه، بمعنى عدم االهتامم واإلمهال. 

ونستغفر اهلل من ذلك .

)1( رشح الش�فا للخفاج�ي)506/3(. وروى الرتم�ذي )356/2( عن 
عمر موقوفًا: » الدعاء موقوف بني السامء واألرض ال يصعد منه شء 

حتى تصيل عى نبيك � «. 
البيهق�ى ىف ش�عب اإلي�امن )216/2(، والب�زار )كش�ف  )2( أخرج�ه 

األستار286/3( ، وعبد الرزاق يف الصنف )215/2(.
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13- وق�د ثب�ت يف حديث أيب ال�درداء ريض اهلل عنه، قوله 

�: » َمـْن َصـّى عيلَّ حـني يصبح عـرًا، وحني يمـيس عرًا، 

أدركته شفاعتي يوم القيامـة «)1(.

وه�ذا ب�اٌب فس�يٌح ج�دًا ُيرَج�ع إلي�ه يف الكت�ب األص�ول 

والطّوالت.

اة عى آله � وذريته: ثانيًا: من فضل الصَّ

�الة عليه،  يف كل م�ا علمن�ا الرس�ول الصطفى � من الصَّ

ٍد  �الة مقرونة بآل�ه � .. » اللُهمَّ َصـلِّ عى ُمَحمَّ كان أم�ره بالصَّ

ـٍد « ك�ام يف صالة التش�هد عىل صيغه�ا الختلفة، وهي  وآل ُمَحمَّ

لوات عليه � . أصح وأفضل الصَّ

)1( قال اهليثمي يف جممع الزوائد )163/10(: » رواه الطرباين بإسنادين، 
وإس�ناد أحدمه�ا جيد، ورجاله وثقوا «. قال الن�اوي يف فيض القدير: 
» رمز حلسنه، قال احلافظ العراقي: وفيه انقطاع « ثم ساق كالم اهليثمي، 

وقال: » لكن فيه انقطاع ألن خالدًا مل يسمع من أيب الدرداء «.
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وقد روى أبوالشيخ عن اإلمام عيل ريض اهلل عنه، قال � : 
ٍد «)1(. ٍد وآل حُمَمَّ َعاُء حَمُْجوٌب عن اهلل حتى ُيَصىَّ عى حُمَمَّ » الدُّ

وم�ن صحيح الصلوات الأثورة عنه � : » اللُهمَّ َصلِّ َعَى 
ْيَت َعَى آِل  تِِه، َكَما َصلَّ يَّ ـٍد وَعَى َأْهِل َبْيتِِه، وَعَى َأْزَواِجـِه َوُذرِّ حُمَمَّ
ٍد َوَعـَى َأْهِل َبْيتِِه، َوَعَى  يٌد، َوَباِرْك َعَى حُمَمَّ إْبَراِهيـَم إِنَّـَك َحِيٌد َمِ

يٌد «)2(. تِِه، َكاَم َباَرْكَت َعَى آِل إْبَراِهيَم إِنََّك َحِيٌد َمِ يَّ َأْزَواِجِه َوُذرِّ

الزوج�ات  ذك�ر  كله�ا  صحيح�ة  أخ�رى  رواي�ات  ويف 
الطاهرات، والذرية الرشيفة، وقد نقلها الش�يخ األلباين يف كتابه 
» صف�ة ص�الة النبي � «، وقد نق�ل القايض عياض يف الش�فا، 
الة ع�ىل النبي � كثريًا من  وابن إس�حاق الق�ايض يف فضل الصَّ

الصيغ الصحيحة، التي تدور حول هذا العنى.

)1( رواه أب�و الش�يخ اب�ن حب�ان يف كت�اب الث�واب )انظ�ر: كن�ز الع�امل 
78/2(. ورواه ابن ملد يف النتقى )40(، والبيهقي يف ش�عب اإليامن 
)215/2(، والط�رباين يف العج�م األوس�ط )220/1(، قال احلافظ 
الن�ذري: » رواه الطرباين يف األوس�ط موقوفًا، وروات�ه ثقات، ورفعه 

بعضهم، والوقوف أصح «.
)2( رواه أمحد )374/5(، وعبد الرزاق يف الصنف )211/2(.
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ومما جاء عن احلسن البرصي دعاءه:

ٍد وعى آله وأصحابِِه وأوالِدِه وأزواِجِه،  » اللهم َصلِّ عى حُمَمَّ

وذريتِِه، وأهل بيتِِه، وأصهاِرِه، وأنصاره، وأشياعه، وحمبيه، وأمته، 

وعلينا معهم أجعني، يا أرحم الراحني «)1(.

ويف خطب س�يدنا اإلمام ع�يّل صيٌغ ال حتىص من هذا اللون 

اجلام�ع، يق�ول صاحب رس�الة » الوس�يلة إىل ش�فاعة صاحب 

الوس�يلة«: إنَّ قوَل�ه � أي عن�د ذك�ر الّص�الة والّس�الم علي�ه 

» قولوا، وصلوا، وسـلموا « كل منها أم�ر، واألمر للوجوب إال 

إذا رصفه عن ظاهره صارف.

قلنـا: ال صارف ع�ىل األصح . وهبذا أخذ اإلمام الش�افعي 

الة عىل آله � يف التشهد بخاصة ، وقال  عندما أكد وجوب الصَّ

ريض اهلل عنه:

الصطف�ى �  بتعري�ف حق�وق  الش�فا  عي�اض يف  الق�ايض  أورده   )1(
)72/2(، ق�ال: » َمـْن أراد أن يـرب بالـكأس األوىف مـن حـوض 

املصطفى فليقل...«، وذكره. 
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يـا آل بيـت رسـول اهلل: حبكمـو

فـرٌض مـن اهلل يف القــرآن أنزلــه

يكفيكمو من عظيم القدر أنكمـو

َمـْن مل يصلِّ عليكـم ، ال صـاة له

�الم عليه�م ج�زء من  �الة والسَّ أّي ال ص�الة كامل�ة، والصَّ
مودهت�م الت�ي قررهتا اآلي�ة: ﴿  ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿٿ   ﴾)1(، وحماول�ة رصف لف�ظ » القربى « إىل غري أهل البيت 
نوٌع من التكلف واإلس�فاف، وربام أوح�ى بانعدام الوالء للنبي 

� وآله رضوان اهلل عليهم.

ام عليه: اة والسَّ ثالثًا: إحسان الصَّ

وكان مما تلقينا عن أش�ياخنا أن نقرأ آي�ة األمر بالّصالة عىل 
رسول اهلل �، ُثمَّ نقول :

» اللُهـمَّ إنََّك َسـَأْلَتنَا ِمْن َأْنُفِسـنا ما ال َنْملُِكـُه إال بَِك، اللُهمَّ 
َفَهْب لنا منه ما ُيْرِضيَك عنَّا، وُيْريِض َرُسولك � «.

)1( سورة الشورى: اآلية 23 .
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الة اإلبراهيمية )صالة التش�هد  ُث�مَّ ُنَصيلِّ بالوارد، وهو الصَّ

العروف�ة( عىل رواياهتا التعددة التي ينبغ�ي البدء هبا قبل غريها، 

الة  ُثمَّ نضيف إليها ما يفتح اهلل به عىل أوليائه الّصاحلني، من الصَّ

والثناء عليه � .

وق�د جاء ع�ن ابن مس�عود ريض اهلل عنه مرفوع�ًا وموقوفًا 

)عند ابن ماجه وغريه(:

ـاة عليه،  » إذا صليُتـم عـى رسـول اهلل � فأحسـنوا الصَّ

فإنكـم ال تـدرون ، لعـل ذلك يعـرض عليـه «. ُث�مَّ علمهم ابن 

مسعود الّصالة فقال:

ُهـمَّ اْجَعـْل َصلواتِـَك َوَرْحَمَتـَك َوَبَرَكاتَِك َعَلى َسـيِِّد  » اللَّ

ٍد َعْبِدَك َوَرُسولَِك  الُمْرَسـلِيَن وإَماِم الُمتَِّقيَن وَخاَتِم النَّبِيِّيَن ُمَحمَّ

ْحَمِة ... «)1( إىل آخره . إَماِم الَخْيِر َوَقائِِد الَخْيِر َونبيِّ الرَّ

فكان هذا احلديث مع ما ورد عن عيلٍّ ريض اهلل عنه وبعض 

)1( سبق خترجيه ص 28 .
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الصحاب�ة والتابع�ني ومن بعدهم ِم�ْن براهني احلث ع�ىل التفنن 

يف حس�ن الّصالة والّس�الم عليه، وبذل اجله�د يف التأليف فيها ، 

منا من األحادي�ث أنه � حيٌّ يف  خصوص�ًا بع�د ما ثبت في�ام َقدَّ

ق�ربه، حياًة برزخي�ة بالغة الس�مو، وأنه تبلغه صل�وات الصلني 

علي�ه، وأن�ه يس�مع أصواهتم ، باإلضاف�ة إىل معرفت�ه لزائره ورد 

الم عليه)1(. السَّ

الة  ومفه�وم ما ورد من األحاديث يف ه�ذا اجلانب: أّن الصَّ

علي�ه � درج�ات، منها : ما يبلغه به الالئك�ة، ومنها ما يعرض 

مب�ارشة علي�ه، ومنها ما يس�مع أصوات الصلني عليه، بحس�ب 

حال الصيلِّ عند اهلل، وعىل مقدار صدقه وإخالصه .

ويف الش�فا ع�ن اب�ن عب�اس ريض اهلل عنه�ام أن�ه كان يقول 

ـٍد َعْبِدك ونبيِّك  يف دعائ�ه: » اللهـم إينِّ أسـأُلَك أن تصيلِّ عى حُمَمَّ

ورسولَِك أفضل ما صليت عى أَحٍد ِمْن خلِقَك «)2(.

)1( وراجع جزء اإلمام البيهقي يف حياة األنبياء عليهم السالم.
)2( أورده القايض عياض يف الشفا بتعريف حقوق الصطفى )66/2(.
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فالب�اب إذْن واس�ٌع بحم�د اهلل، وهو ما ال ي�زال عليه العامل 

اإلسالمي ِمْن َقْبُل وِمْن َبْعد .

�ا تضيي�ق هذا الب�اب ) الواس�ع بالعلم والعق�ل والرشع  أمَّ

والفطرة (، فنوٌع من الشذوذ والرض النفي اخلبيث.

رابعًا: نعم ، الرسول � سيدنا :

ال خالف يف أّن ما جاء عىل لس�ان رس�ول اهلل � يف شؤون 

العبادة، يتعني اتباعه بال زيادة وال نقص، ففي األذان ويف التشهد 

يذكر اسم الرسول � بال لفظ السيادة، اقتداًء به، وتطبيقًا لسنته، 

ويمكن أن يطمئن األخوة الستمسكون بلفظ السيادة، يف األذان 

والتشهد، أدبًا منهم مع النبي � وحبًا له، إىل أنَّ األدب معه � 

إنام يتحقق بمتابعته �، فاالتباع جزء من األدب، واألدب جزء 

من االتباع.

وأع�رف ع�ن كثري من اإلخ�وان ما أعرف م�ن نفي، وهو 

صعوبة النطق باس�مه � جمردًا من الس�يادة، غري أنني أستعيض 



��

عن النطق بالس�يادة بالوجدان القلبي، والش�عور الذايت بسيادته 
الحقق�ة الت�ي ينط�ق هبا باطن�ي مجيعًا م�ا دمُت يف الّص�الة أو يف 
األذان، أم�ا في�ام عدا ذلك فال عذر لكائن َم�ْن كان أن يعتذر عن 
النط�ق بالس�يادة بمقول�ة: إن اهلل أكرمه � هب�ا يف الواقع ونفس 

األمر، فليس هو إذن يف حاجة إىل أن نذكره هبا .

نعم: ليس هو يف حاجة إىل ذكره بالسيادة منّا هبا ، ولكننا يف 
 أش�د احلاجة إىل األدب معه وتعزي�ره وتوقريه، واهلل تعاىل يقول:  
 ،)1(﴾ ڍڌ    ڍ   ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ   چ    ﴿
بق�در ما أكرم الذين ع�زروه ونرصوه، واتبع�وا النور الذي أنزل 
مع�ه. والتعزي�ر: ه�و اإلج�الل والتوق�ري والتمجي�د يف الق�ول 

والعمل.

وقد كرم اهللُ رسوَله � يف القرآن أبلغ التكريم ، يف أكثر من 
آية، وعىل أكثر من جمال، وأنت واجٌد أعظم التكريم يف آية األمر 
الم عليه، ففي كل ذلك حثٌّ بالغ وتوجيٌه سابغ يف  الة والسَّ بالصَّ
جانب من يكرم نفسه بذكر السيادة يف غري األذان والتشهد، وقد 

)1( سورة النور: اآلية 63 .
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ج�اء يف حدي�ث أيب داود وأمحد وابن ماجه قوله � : » أنا سـيد 

ولد آدم وال فخر «)1(.

فالس�يادة ثابتة له بالفطرة وباألصل، وبالنبوة اخلامتة واألمر 

الواقع، فأي رضر يعود عىل أصول اإلس�الم أو فروعه، إذا نحن 

ذكرناه بالسيادة يف غري األذان والتشهد؟ )2(.

)1( رواه أبو داود )630/2(، وأمحد)540/2(، وابن ماجه )4308(.
)2( ق�ال الؤل�ف رمح�ه اهلل: وإن كان لبعض األئمة رأٌي آخر من أثر ش�دة 
ح�ب رس�ول اهلل � وتقدي�ره، فه�م ال يرون بأس�ًا بذكر س�يادته يف 
األذان والتش�هد واإلقام�ة ريض اهلل عنه�م، وم�ن أحك�م م�ا ُي�روى 
ع�ن اإلمام الش�افعي قول�ه: » إن اهلل ال يع�ذب عىل فع�ل اختلف فيه 
العل�امء «، ب�ل ونقل »ال�واق« يف »س�نن الهتدين« أن اإلم�ام العز بن 
عبدالسالم نّص عىل أن ما اختلف يف مرشوعيته ففعله أْوىل ، ورجحه 
ل س�لوك  »الق�رايف«، ويف كتاب »الهامت« أن العز بن عبدالس�الم فضَّ
األدب بذك�ر النبي � بالس�يادة يف األذان والتش�هد واإلقامة. وهبذا 
أفت�ى إمام احلرم�ني اجلويني، ويف »النوازل« أفتى العز بن عبدالس�الم 
بجلد وسجن َمْن يقول برتك سيادة الرسول �، ونقله أيضًا صاحب 
»إكامل اإلكامل« ]األبي المالكي[. والصوفيون ُيَحتِّمون ذكر الس�يادة 

الة، كام نص عليه ابن عطاء اهلل السكندري . يف القلب يف الصَّ
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إنَّ ترك س�يادته هنا يكون إنكارًا للواقع، وجتنيًا عىل الفطرة 
واحلقيقة، ووقوعًا حتت شهوة الغرور والفشل الذوقي، وتصعيدًا 

عام يف النفس من شذوذ وانعكاس، وختاذل وجداين.

 ألي�س يق�ول اهلل تع�اىل ع�ن حىيى ب�ن زكريا عليهام الّس�الم 
﴿ ڄ  ڄ   ﴾ )1(، أف�ال تص�ل رتبة س�يدنا المصطفى � 

إىل رتبة حىيى بن زكريا ؟!

لقد روى البخاري، أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال: 
» أبو بكر سيُِّدنا وَأْعَتَق سيَِّدنا «)2( )أي بالل(، فمن الذي قال إن 
ا رسول اهلل � ففي السألة  أبابكر وبالالً يس�توجبان السيادة، أمَّ

نظر؟!

 � قول�ه  داود  وأب�و  وأمح�د  ومس�لم  البخ�اري  ي�رو  أمل 
لصحابت�ه عن�د قدوم )س�عد ب�ن مع�اذ( ريض اهلل عن�ه: » قوموا 

لسيِِّدكم «)3(؟

)1( سورة آل عمران: اآلية 39 .
)2( رواه البخاري )3544(.

البخ�اري )3043(، ومس�لم )1770(. وأمح�د )6 /141(،  )3( رواه 
وأبو داود )355/4(.
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ث الُغ�امري يف كتابه » الرد الحكم « بس�ند  وق�د نق�ل الحدِّ

ثابت أن )س�هل بن حنيف( حني أمره الرس�ول � أن يتعّوذ من 

�ى، فق�ال له: » يا سـيدي «)1( ومل ينكر علي�ه. )رواه أمحد يف  احلمَّ

السند والنسائي بسند قوي(.

وق�د ثب�ت يف البخ�اري أنَّ النب�ي � هن�ى أن يق�ول العبد 

 ل�واله: )ريب(، وأذن ل�ه أن يقول: )س�يدي()2(، وهناك حديث: 

» كل ابن آدم سيد «)3(، قال الذهبي: رواته ثقات)4(.

ولقد عجبُت أش�د العج�ب من بعض النس�وبني إىل العلم 

�لفية الع�ارصة يؤلِّف�ون بجه�د خ�ارق دائ�ب كتب�ًا كامل�ًة  والسَّ

)1( رواه أمحد )486/3(، والنسائي يف الكربى )72/6، 256(، واحلاكم 
يف الستدرك )458/4( وصححه ووافقه الذهبي.

)2( رواه البخاري )2414(، ومس�لم )2249(، ولفظ مسلم: » وال يقل 
العبد ريب ولكن ليقل سيدي «.

)3( رواه ابن السني يف عمل اليوم والليلة )384(، والديلمي يف الفردوس 
والديلم�ى )262/3(، و أب�و بك�ر القرىء األصبه�اين يف » الفوائد « 

)158(. ولفظه: » كل نفس من بني آدم سيد «.
)4( انظر: سري أعالم النبالء )62/12(.
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متالحق�ًة يف إن�كار النطق بس�يادة رس�ول اهلل � مطلقًا بدعوى 

البع�د عن الرشك، وهي دعوى مردودة من كل وجه، واإلرصار 

عىل ذلك أمره مش�بوه ومقزز مع�ًا، وأعجب من كل ذلك قوهلم 

أن رس�ول اهلل � مل ينط�ق هبا، وه�ل كل ما مل ينطق به الرس�ول 

� يك�ون حرام�ًا ؟! لقد نطق هب�ا حني قال: » أنا سـيد ولد آدم 

وال فخـر«)1( أليس كذلك؟! وهل كان من العقول أن يقول عن 

نفسه )سيدنا حممد( ؟

إنَّ رج�اًل ما ، مهام هبطت منزلته، ال يقبل أن ُينادى باس�مه 

جمردًا، حتى أولئك الذين يؤلِّفون يف اإلنكار عىل س�يادة الرسول 

� ، فأّي أدب هذا ؟!

إهن�ا التواف�ه التي ننش�غل هبا ع�ن المهّمات، ولق�د مرَّ عىل 

الس�لمني اآلن نح�و )14( قرنًا ونص�ف، وما َعَب�َد واحٌد منهم 

الرسول � ، وال قال: إّنه إله، أو رب ، أو معبود، أو نحو ذلك، 

ولن يكون ذلك بإذن اهلل.

)1( سبق خترجيه ص 89 .
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 ُث�مَّ إنَّ��ه ال تناق�ض أب�دًا ب�ني م�ا ذكرن�ا وب�ني قول�ه � : 
» السيِّد اهلل تبارك وتعاىل «)1( لوفد ذكروه بالسيادة، فإّن سيادة اهلل 
)س�يادة ألوهية رسمدية( تناس�ب قدره العظيم، أّما س�يادة العبد 

فسيادة فانية بُكلِّ قيود العبودية وحدودها.

وه�ذا بالضب�ط نظري صفة العل�م واحلياة والس�مع والبرص 
وغريه�ا، فه�ي مضافة إىل اهلل تع�اىل بام هو أهله، ُث�مَّ هي مضافة 
إىل اخلل�ق ب�ام ه�م أهل�ه. وال تن�ايف وال تناق�ض، وهل�ذا ن�رى 
الرس�ول � ق�ال هلذا الوف�د الذي�ن ذك�روه بالس�يادة: » قولوا 
بقولكـم، وال يسـتجرينكم الشـيطان «، عىل أن مال�كًا ريض اهلل 
ى اهلل ب� » الس�يد « ألنه اس�م مل يرد يف نصوص  عنه كره أن ُيس�مَّ

األسامء احلسنى!!

وه�ذا الق�ول مرشوح بقول�ه �: » الَ ُتْطُرويِن َكَمـا َأْطَرِت 
النََّصاَرى ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم «)2(.

)1( أخرجه أمحد )24/4 ( ، وأبو داود )254/4(، والنس�ائي يف الكربى 
)70/6( ، وغريهم.

)2( سبق خترجيه ص 25 .
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إذْن فالمن�وع أن نق�ول فيه � أنه إل�ه أو ابن إله، وهلذا نراه 

� اس�تمع إىل كل َمْن مدحه هبذا الرشط من اخلطباء والشعراء، 

ومل ينكر عليهم.

ويعَل�ُم اهلل أننا كنَّ�ا يف غنى عن ُكلِّ ذل�ك، لوال اإلحلاف يف 

اجلرأة الستديمة عىل هذا القام الكريم .

ٍد، وعى  ٍد وعى آِل سـيِِّدنا حممَّ » اللهـم َصلِّ عى سـيِِّدنا حممَّ

ـٍد، وعى أزواِج  ٍد، وعى أنصاِر سـيِِّدنا حممَّ أصحـاِب سـيِِّدنا حممَّ

ْم وبـارْك بام أنت  ٍد، وَسـلِّ ـِة سـيِِّدنا حممَّ يَّ ٍد، وعـى ُذرِّ سـيِِّدنا حممَّ

أْهُله، وما هو أْهُله يا رب العاملني «.

خامسًا: خوارق ليلة املولد وغرىها:

وقد شاع يف األمداح النبوية منثورة أو منظومة، ذكر بعض ما 

جاء من أخبار اخلوارق يف ليلة الولد، ومنها زلزال إيوان كرسى، 

ومخود نار فارس، وغيضان بحرية س�اوة )بفارس أيضًا(، كام قد 

َيْذُك�ر الداح�ون أيضًا: قصة ش�هادة الض�ب، وتس�ليم الغزال، 
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واستجارة اجلمل، وحديث الذئب، ونطق احلامر، وحنني اجلذع، 
وتسبيح احلىص، ونبع الاء، وتكثري الزاد.

وال أرى َحَرج�ًا ع�ىل َمْن ذك�ر هذا )1( ، وإْن ضعف إس�ناد 
بعض�ه، فق�د وق�ع ذك�ر بعض�ه يف صحي�ح اب�ن حبان، ك�ام ذكر 
بع�ض أمث�ال ذلك اب�ن جرير الط�ربي يف )التاريخ(، وأب�و ُنَعيم 
يف )الدالئ�ل(، والبيهق�ي يف )الدالئ�ل( أيض�ًا، والقس�طالين يف 
يف  والس�يوطي  الواه�ب(،  )رشح  يف  والزرق�اين  )الواه�ب(، 

)1( أي: إذا مل يك�ن يعل�م أنه موضوع .. والواجب عىل َم�ْن كان ِمْن أهل 
العل�م أن يتح�رى الصحيح واحلس�ن ونح�وه عند ذك�ره لألحاديث 
النبوية، لش�دة الوعي�د الوارد يف الكذب عىل رس�ول اهلل �، ولقوله 
َث َعنِّي  � فيما رواه مس�لم ف�ي مقدمة صحيحه )9/1(: » َمـْن َحدَّ

ُه َكِذٌب، َفُهَو َأَحُد الَكاِذبِيَن «. بَِحِديٍث ُيَرى َأنَّ

وكالم ش�يخنا رمح�ه اهلل تع�اىل ه�و يف االعتذار ع�ن الذي�ن وقعوا يف 
هذا األمر، وليس�وا من أهل احلديث، والت�امس العذر هلم، وليس هو 
ث عبد اهلل  بذريع�ة لن أراد أن يتعم�د ذلك.. وقد مجع العالم�ة الحدِّ
ي�ق الغامري رمحه اهلل تعاىل ش�يئًا مما اش�تهر يف كت�ب الولد،  ب�ن الصدِّ
وهو موضوع أو منكر أو واهي، ونبه عليه يف كتابه: » إرش�اد الطالب 

النجيب إىل ما يف كتب الولد النبوي من األكاذيب «.
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)اخلصائ�ص(، والصاحلي يف )الس�رية(، وغريه�م، فَصحَّ العذر 

ل�ن ذكر ذل�ك يف الدائ�ح والوال�د، فليس كل أصح�اب الوالد 

والدائ�ح م�ن عل�امء احلديث، وحس�بهم ذك�ر ذل�ك يف أكثر من 

كتاب معروف.

ُث�مَّ إذا ج�اء ُنّقاد احلديث بع�د هذا فقال�وا بقوهلم يف بعض 

ذل�ك فهو حقهم، ولكن ال ينبغي تفس�يق القائل ب�ه وال تأثيمه، 

ف�إْن كان احلديث ضعيفًا فقد جاز األخذ به هنا عند كافة األئمة، 

وإن كان دون ذلك محلنا مدح الداحني عىل خيال الشعراء، وأثر 

احلب النبوي، وهذا باب واس�ع فس�يح جائز باتفاق أهل العلم، 

ولي�س ه�ذا مما ينال من عظمة الرس�ول � ، بل إّن�ه قد يزيد يف 

ل عنده�م التصدي�ق الفطري بام   إي�امن بع�ض النَّاس، وق�د تأصَّ
ال خيل بحق الرسول � .

وم�ن واج�ب أه�ل العلم الت�زام اإلش�ارة الرقيق�ة إىل هذه 

القضي�ة، وبخاصة أهنا ال تتعارض م�ع أصل أو فرع يف دين اهلل، 

وقد أطنب احلافظ قطب الدين يف اس�تيعاهبا يف )رشح السرية( ، 
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وتبع�ه احلافظ ُمْغَلطاي )بضم اليم( يف )الزهر الباس�م( وغريهم 

وغريه�م، فاألم�ر هني يف ذات�ه، ويف أثره، ُثمَّ إن نقل�ه إىل أحكام 

األص�ول، بعيد كل البعد ع�ن الصواب، وانش�غاٌل بالتوافه عن 

العظائم، وهنا يأيت احلرام الذي ال خالف عليه.

ث الش�يخ  وجي�ب أن يؤخ�ذ يف االعتب�ار ق�ول اإلمام الحدِّ

ه:  ع�يل القاري يف كتاب�ه » الصنوع يف احلديث الوض�وع « ما نصُّ

» الحت�امل أن يكون احلديث موضوعًا م�ن طريق، صحيحًا من 

ثني، من حيث النظر  آخر، ألن هذا كله بحس�ب ما ظه�ر للمحدِّ

إىل اإلسناد، وإال فال مطمع للقطع يف االستناد، لتجويز العقل أن 

يكون الصحيح يف نفس األمر موضوعًا، والوضوع صحيحًا إال 

احلديث التواتر«)1(.

وق�د ق�ال هبذا الق�ول كثري من كب�ار علامء احلدي�ث فنلفت 

النظر إليه.

)1( انظر: الصنوع يف معرفة احلديث الوضوع للشيخ عيل القاري ص 44، 
وكالم الشيخ هو يف احلديث الذي اختلفوا فيه بني الوضع وغريه. 
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قال الشيخ العجلوين يف مقدمة )كشف اخلفا(:

» واحلك�م ع�ىل احلديث بالوض�ع والصح�ة أو غريمها، إنام 

ثني، باعتبار اإلس�ناد أو غريه ، ال باعتبار  بحس�ب الظاهر للمحدِّ

نفس األمر والقطع، جلواز أن يكو ن الصحيح مثاًل - باعتبار نظر 

ث - موضوعًا أو ضعيفًا يف نفس األمر، وبالعكس... الحدِّ

نعم التواتُر مطلقًا قطعي النسبة لرسول اهلل � اتفاقًا، ومع 

ك�ون احلدي�ث )غري التوات�ر( حىتمل ذل�ك، فيعم�ل بمقتىض ما 

يثب�ت عند الحدث�ني، ويرتتب عليه احلكم الرشعي الس�تفاد منه 

للمستنبطني «)1(.

فاحلملة عىل خوارق ليلة الولد بصفة خاصة، وبقية اخلوارق 

النسوبة إىل رسول اهلل � بصفة عامة، محلة جيب أن تعرف مكاهنا 

وحجمها من العلم اإلسالمي السمح الصحيح.

* * *

)1( انظر: كشف اخلفا للعجلوين 9/1 .



القـســم الثاني

املولـــد



َأَبـاَن َمْولِـُدُه َعـْن طِيـِب ُعنُْصـِرِه

َوُمْخَتَتـِم ِمنْـُه  ُمْبَتـَدإٍ  طِيـَب  َيـا 

ُهـُم َأنَّ الُفـْرُس  فِيـِه  َس  َتَفـرَّ َيـْوٌم 

َقـْد ُأْنِذُروا بُِحُلوِل الُبـْؤِس َوالنَِّقِم

َوَباَت إِيَواُن كِْسـَرى َوُهَو ُمنَْصِدٌع

َكَشْمِل َأْصَحاِب كِْسَرى َغْيَر ُمْلَتئِِم

َوالنَّاُر َخاِمَدُة األَْنَفاِس ِمْن َأَسـٍف

َعَلْيِه َوالنَّْهُر َساِهي الَعْيَن ِمْن َسَدِم

َوَسـاَء َسـاَوَة َأْن َغاَضْت ُبَحْيَرُتَها

َوُردَّ َواِرُدَهـا بِالَغْيـِظ ِحيـَن َظمِي
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القسم الثاني

املولــد

أوالً: املقصود من عبارة املولد:

عندما يطلق لفظ الولد، فإنَّه ينرصف إىل لونني من الواقع: 

1- اللون األول: هو ما تعوده النّاس من إحياء ذكرى مولد 

سيدنا رسول اهلل � بالتجمع عىل جمالس العلم والذكر، وطلب 

القدوة والتعاون، وبذل الصدقات، والتعارف والثقافة، وبحث 

شئون اإلسالم والسلمني، وغري ذلك من مبادئ اخلري التعددة.

هذا اللون من التجمع م�ن أجل هذه الغايات الَمْرِضيَّ�ة، 

م�رشوع، س�واء كان بمناس�بة الذك�رى النبوي�ة الكريم�ة، أو 

بمناسبة ذكرى بعض الرجال، من ذوي اآلثار الطيبة، والتاريخ 

العظيم، أو بمناسبة ذكرى أيام اهلل.

وقد دللنا عىل مرشوعية هذه التجمعات إذا خلت من الناكر 
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والحرم�ات ب�ام يكفي ويش�في في�ام حققناه م�ن كتبن�ا الختلفة، 

وخصوصًا كتابنا » أصول الوصول «، وليس هنا مكان تكراره.

2- اللـون الثـاين من هـذا الواقع: ما ألفه الّس�لف واخللف 

من رس�ائل يف ذكرى رس�ول اهلل � عىل خط مع�ني ، جيمع بني 

متجي�ده � وذك�ر قصته مت�رصة مس�جوعة الرتتيل واإلنش�اد 

واإلفادة والربكة.

الة وملحقاهتا ، وما  وه�ذا اللون هو التصل ببحثنا عن الصَّ

يرتبط هبا ، فهو نوع أكيد من الصلوات عىل سيد الكائنات �.

فلي�س حدي�ث ه�ذه الوال�د حديث تاري�خ وس�رية، بقدر 

م�ا هو تذكري، وتبش�ري ، وحتري�ك للعاطفة، وإش�باع للوجدان، 

�الة علي�ه، وإش�اعة بعض  وحتبي�ب يف النب�ي العظي�م � والصَّ

آداب�ه وخصائصه، وتثبي�ت مواصلة القدوة ب�ه، والتعلق القلبي 

بروحانيته، عىل أسلوب احلداء والنشيد الحبب.
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ثانيًا: تاريخ تأليف املوالد:

ربام كان ِمْن أول من ألَّف يف هذا العنى الشيخ )ابن اجلوزي( 
من رجال القرن السادس يف كتابه » العروس «.

ُثمَّ جاء من بعده الشيخ )ابن دحية( من رجال القرن السابع، 
فألَّ�ف كتابه » التنوير « للس�لطان مظفر الدين )طغرل كوكربي( 
حاكم )إربل( )1(، الذي كان أول َمْن بذل بُكلِّ سخاء عىل إحياء 
 ذك�رى الول�د النبوي م�ن أهل الس�نة)2(، حتى لقد منح الش�يخ 

)1( إرب�ل: إح�دى مقاطعات العراق اآلن، وكان ملكه�ا طغرل حماربًا مع 
صالح الدين.

)2( يقول الش�يخ حممد الطاهر ابن عاش�ور رمحه اهلل تعاىل يف مقدمة )قصة 
الولد(:

» وأول َم�ْن علمت�ه رصف مهته إىل االحتفال بالي�وم الوافق يوم مولد 
الرس�ول � في�ام ح�كاه ابن م�رزوق هو الق�ايض أمحد حمم�د العزيف 
الس�بتي الالكي يف أواسط القرن السادس وأوائل السابع، واستحسنه 

مجهور مشيخة الغرب ووصفوه بالسلك احلسن «.
ُثمَّ قال رمحه اهلل:

العالم�ة  ول�ا رح�ل  الغ�رب واألندل�س،  ب�الد  ذل�ك يف  » وش�اع 
 أبو اخلط�اب عم�ر الع�روف باب�ن دحي�ة البلن�ي الالك�ي رحلت�ه = 
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اب�ن دحية ع�ىل تأليف�ه ه�ذا )أل�ف دين�ار(، وكان جيم�ع النّاس 

لالستامع إىل هذا التأليف يف أحفال بالغة الروعة واجلالل، فكان 

أول من أحيا الولد من )أهل الس�نة(، إذ كان الشيعة الفاطميون 

هم الذين بدءوا هذا التقليد، فلام علموا بسخاء الظفر بالغوا هم 

يف ذلك حتَّى أرسفوا وأتلفوا.

وقد تبع ابن دحية نفر غري قليل ، منهم )ابن جابر األندلي( 

م�ن رجال القرن الثامن ، والش�يخ )الغرناطي( من رجال القرن 

التاسع.

= الش�هرية إىل الرشق أول القرن السابع، واتصل باللك اجلليل مظفر 
الدين أيب س�عيد كوكبوري ابن زين الدين كوجك عيل صاحب إربل 
حّس�ن الش�يخ للملك التس�نن هبذا الس�نن، فرغبت مهته يف االتس�ام 
بميس�م أفاضل الزمن، لذلك أقام يف سنة س�ت وستامئة حفاًل عظياًم، 
وأنش�أ له ابن دحية كتابًا س�امه » التنوير بمولد الرساج النري «، ليقرأ يف 
ذلك اليوم، وجعل يعيد قراءته كل عام، تارة يف اليوم الثامن، وتارة يف 
الي�وم الثاين عرش من ربي�ع األول. فهو أول اللوك نظم هذا االحتفال 

يف سلك رسوم دولته «.
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ثالثًا: أشهر تآليف املوالد:

وال َشكَّ أنه قد شهد هؤالء تآليف َمْن دونوا تاريخ الرسالة 

عىل األس�لوب العلمي اجلاد كابن إس�حاق، وابن س�عد ، وابن 

هشام، وأصحاب )كتب الغازي( ، وأحوال الرجال.

كام أنه ال ش�ك أنه قد حلق هب�ؤالء وأولئك نفر آخرون، من 

فه يف الولد مش�هوٌر منترش ،  أش�هرهم )الش�يخ الن�اوي( ، وُمَؤلَّ

حمف�وٌظ يف أكثر البالد اإلس�المية، بل هو أش�هر م�ا يذكر يف هذا 

الباب.

ويلي�ه يف الش�هرة واالنتش�ار ُمَؤلَّ�ف )الش�يخ الربزنج�ي( 

يف الول�د، حت�ى كأنه ال يوجد غ�ري مؤلفيهام يف ه�ذا الجال عىل 

الستوى اجلامهريي العام يف ديار اإلسالم.

وييل مول�د الُمناوي )بضم اليم( والربزنجي: بعض الوالد 

الصوفي�ة اخلاص�ة، وأش�هرها: موالد الش�اذلية بم�رص ، ومولد 

الشيخ )احلداد( عند صوفية اليمن وما حوهلا.
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وق�د ألَّ�ف الرح�وم الش�يخ )حممود خط�اب الس�بكي()1( 

مؤس�س اجلمعي�ة الرشعية، َمْول�دًا )2(جرى فيه جمرى َمْن س�بقه 

ِم�ن الؤلفني، مع يشٍء من التحفظ واالحتي�اط، ُثمَّ جاء خلفاؤه 

وأع�ادوا طباعت�ه، بعد أن حذفوا منه الكثري مم�ا جاء يف األصل ، 

تبع�ًا لما اختاروه ألنفس�هم بعد وفاة مؤس�س اجلامع�ة من رأي 

ومذهب خاص.

)1( تويف الش�يخ حممود خطاب الس�بكي رمحه اهلل تعاىل يف )1933م( عن 
عمر يناهز 75 عامً�ا.

)2( هو: الولد الس�مى » القامات العلية يف النشأة الفخيمة النبوية «، طبع 
يف حياة اإلمام الش�يخ حممود خطاب السبكي رمحه اهلل )1931م(، ثم 
أعاد طبعه ابنه وخليفته الشيخ أمني خطاب السبكي سنة )1373ه�/
1954م(، ثم أعاد طباعته الش�يخ يوس�ف أمني خطاب )1393ه�/
1973م(، وق�د تم يف هاتني الطبعتني الالحقتني حذف الكثري مما ورد 

يف الطبعة األوىل )طبعة الؤلف الشيخ حممود خطاب السبكي(.

ُثمَّ قام بتحقيق الكتاب وإعادة طباعته األخ العالمة الحقق أبو س�هل 
نجاح عوض صيام )من علامء العشرية الحمدية(، ونرش يف دار القطم 
بالقاهرة يف طبعتني متتاليتني )2007، 2008م(، وقد أعاد إىل الكتاب 

ما حذف منه مما ورد يف طبعة الؤلف األصلية، وجعله بني أقواس.
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رابعًا: مناهج مؤلفي املوالد وحكمها:

ا كان الراد من هذه الوالد يف اجلامهري، هو إثارة الشوق  ولمَّ

إىل رسول اهلل � وجتديد الودة معه، والتربك باستامع قصته �، 

�الم علي�ه �، والتعرف  والتعبد بالش�اركة اجلامعية يف كثرة السَّ

 إىل فضائله وخصائصه، والتيمن بتمجيده وتقليد ش�امئله، لذلك 

ل�م يلت�زم مؤلف�و الوال�د صحي�ح األخب�ار ، ب�ل جتاوزوه�ا إىل 

الضعي�ف، اعت�امدًا ع�ىل ج�واز العمل ب�ه يف الفضائ�ل والناقب 

والتواريخ، وربام جتاوزوا الضعيف إىل غريه بحسن النية ال حمالة، 

وليس مؤلفو الوالد من علامء احلديث، وقد اكتفوا بام راجعوه يف 

بعض كتب احلديث والسري بصفة عامة .

ُثمَّ جت�اوز بعضهم ه�ذه الرحلة إىل اخليال الش�عري، الذي 

يتكل�م ب�� )لس�ان احل�ال(، فنقلوا م�ا نقلوا ع�ن لس�ان األكوان 

بأنواعه�ا، من اجل�ن واإلنس والوحش والط�ري واللك، من كل 

م�ا يتصور إم�كان حدوثه يف مثل هذا الَحَدث الس�عيد الفريد يف  

دورة احلياة )َحَدث الولد اخلالد(.
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وما دام اخليال جائزًا يف الش�عر ال�وزون القّفى، فهو بالتايل 

جائٌز يف هذا النثر الس�جوع عىل الطريقة الفنية الوروثة يف تآليف 

ه�ذه الوالد.

غ�ري أنه مم�ا جيب رشع�ًا: أن يش�ار إىل ذلك بالق�ول الرقيق 

ين  والبيان الرفيق ، ما دام ه�ذا اخليال ، ال خيالف معلومًا من الدِّ

بالرورة ، وال يفسد معامل اإليامن باهلل تعاىل .

ب�ل كث�ريًا م�ا كان اخلي�ال - والقص�ص منه بخاص�ة - من 

أس�باب تأكي�د التدي�ن وإحياء الوج�دان ، وهلذا ال ن�رى موجبًا 

للحمل�ة العنيفة الت�ي حىملها بعضهم عىل الوالد، حني يس�حب 

عليها قانون الرشائع والتواريخ وحتقيق النصوص ، وليس األمر 

كذل�ك )راجع ما س�بق أن كتبناه يف ملحقات القس�م األول من 

هذا البحث(.

�ا من اجلانب اللغ�وي واألديب ، فأكثر بناء هذه الوالد من  أمَّ

النثر والشعر ، مجاهريي ، ساذج بسيط، يشيع فيه بعض التكلف 

والتقليد، وإنام يش�فع يف ذلك كله ش�يوع الصدق واإلخالص ، 
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وحقيقة احلب الذي ال مراء عليه يف كل كلمة من الش�عر أو النثر 
يف هذه الوالد.

خامسًا: قصة آخر مولد ُعِرف:

وكان هذا مجيعَاً من األس�باب الت�ي حفزت الرحوم )حممد 
الغرابيل باش�ا( وزير األوق�اف بوزارة الوف�د يف الثالثينيات، إىل 
إعالن منح جائزة جمزية لن يؤلف مولدًا خاليًا من الآخذ التارخيية 

واللغوية والرشعية .

م كثريون بإنتاجه�م ، وفاز باجلائزة األوىل الرحوم  وق�د تَقدَّ
)الشيخ عبد اهلل بك عفيفي( شاعر اللك وخطيبه وقتئذ .

ع يف ُكلِّ مكان،  وطبع مولد الشيخ عبداهلل أفخر طباعة ، وُوزِّ
والحقته أجهزة الدعاية واإلعالم ، بُكلِّ طاقاهتا، وُكلِّف الش�يخ 
طه الفشني ، أحد مشاهري الوشحني، برتتيله وإنشاده خاصة )1(، 

)1( وأذي�ع الول�د النب�وي للش�يخ عب�د اهلل عفيف�ي يف برنام�ج » الس�رية 
العط�رة «، إخ�راج وإلقاء: عبد الوهاب يوس�ف، وتلح�ني القصائد: 
سيد شطا، وإنشاد: الشيخ الفشني  وبطانته، وقد أنتجته فيام بعد رشكة 

صوت القاهرة يف صورة » رشيط كاسيت «.
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ومع هذا كله مل يكتب له نجاح وال انتشار، وأصبح من حمفوظات 

دار الكتب، مع عرشات من مثله سابقة عليه.

وق�د كان كب�ار الق�راء يفخ�رون بالتغن�ي بعب�ارات الوالد 

القديمة، وحىيون أكرم الليايل والناسبات برتتيلها النظَّم، وإنشاد 

قصائده�ا اللحنة عىل أصول الوس�يقى العربي�ة ، وخصوصًا يف 

لي�ايل األع�راس، والواس�م، واألعياد، والناس�بات الس�عيدة ، 

كالعودة من احلج، وسبوع الواليد، والوفاء بالنذور.

- املوشحون واملذهبجية:

ُث�مَّ جاء م�ن بعد ه�ؤالء طائفة )أحيت وجوده�ا اإلذاعة 

الرصي�ة اآلن ، وه�م الوش�حون والذهبجي�ة(، أو البتهل�ون 

والبطان�ة )عىل التس�مية اإلذاعية اجلديدة(، ولنا عىل أس�لوب 

 إنش�ادهم مآخ�ذ ش�تى، فإهن�م بأس�لوب التواش�يح احلالي�ة 

ال حىقق�ون الغ�رض من إنش�اد قصائ�د الولد وترتي�ل قصته ، 

أو دع�اء اهلل واالبتهال إليه، والت�رع يف حرته، وخصوصًا 

قبي�ل صل�وات الفجر، وإن�ام أصبح�ت الغاية عنده�م إعالن 
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�لم الوس�يقي، ومقامات التلحني،  القدرة عىل االنتقال يف السُّ

وتقليب الكلمة الواحدة ألف مرة، تقليبًا ثقياًل ممجوجًا هزياًل، 

بال هدف وال أثر، إال حس�ن التغني، وإيقاع النغم، وهبذا فات 

اهل�دف الرشي�ف القص�ود م�ن التوش�يح واالبته�ال، وتالوة 

القصة الباركة، وال قوة إال باهلل.

وقدياًم كان�وا يقرءون الولد ترتياًل وإنش�ادًا من الغالف إىل 

رون اجلمه�ور بكثري من معامل  الغ�الف، يف الليل�ة الواحدة، فُيَذكِّ

س�رية رس�وهلم العظي�م � ، ُثمَّ بالغ�وا يف اختص�ار ذلك حتى 

اكتف�وا بقص�ة زواج آمنة وعب�د اهلل إىل س�اعة الولد اخلال�د، ُثمَّ 

تغال�وا فرتكوا ذلك مجيعًا إىل إنش�اد قصائد تافه�ة العنى والبنى، 

تدور كلها حول مجال وجهه الرشيف، وجاذبيته، وحس�ن قوامه 

ولفتات�ه، وفت�ك عيون�ه، وم�ا إىل ذلك م�ن التش�بيهات الغزلية، 

والتش�بيب النس�وي الس�اقط، وبذلك قتلوا العن�ى النبيل الذي 

كان منظورًا إليه يف دائرة تأليف الوالد النبوية وإنشادها.
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- الشيخان: النقشبندي وطوبار وآخرون:

وتقتضينا أمانة العلم والتاريخ أن نس�تثني من الوشحني أو 
البتهلني رجلني عارصنامها جديرين بالتقدير، مها الشيخ الرحوم 

سيد النقشبندي، والشيخ نرص الدين طوبار أطال اهلل بقاءه)1(.

فهذان الرجالن حافظا عىل كرامة التوشيح واإلنشاد الديني 
واالبته�ال بح�ق، وقّدما في�ه ما أرىض ط�ريف اخلاص�ة والعامة، 

والفن األصيل والرشع الرشيف.

نعم لكل منهام أس�لوبه الس�تقل ، ولكنهام انف�ردا بالصورة 
الرشفة اجلديرة بالتس�جيل .. ومن قبلهام كان الشيخ عىل حممود، 

والشيخ أمحد ندا، والشيخ البنا، وسكر.

)1( كان الش�يخ س�يد النقش�بندي من رجال العش�رية الحمدية، وكذلك 
الشيخ الطوخي.

تويف الش�يخ س�يد النقش�بندي يف )1976م(، تاركًا ثروًة من األناشيد 
واالبتهاالت، إىل جانب التالوات القرآنية واألذان، بصوت ساموي.

وتويف الش�يخ نرص الدين طوبار يف س�نة )1986م(، تاركًا أيضًا ثروًة 
من التسجيالت اإلذاعية التنوعة .
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ويليه�م موش�حون قليل�ون صاحل�ون كالش�يخ الطوخ�ي 
م�د اهلل يف عمره)1(، وه�و يف طريقة إلقائه وصوت�ه أصبح عالمة 
ع�ىل نفح�ات رمضان، ومن قبله كان الش�يخ بيوم�ي، واليوم يف 

الصعيد األعىل )الشيخ العطواين()2( من هذه البقية الباركة.

ى  وقد اس�تمعُت من س�نني يف دمياط إىل منش�د كفيف يسمَّ
)الش�يخ عام�ر()3(، وهو رجل متع�دد الواهب، يلق�ي إليه أحد 

)1( ت�ويف الش�يخ حممد الطوخ�ي  يوم اجلمعة )9 ربي�ع األول 1430 ه�( 
الواف�ق )6 /3 / 2009م(، ع�ن )87( عام�ًا، رمح�ه اهلل تعاىل.. وقد 
شاهدناه رمحه اهلل يف احتفاالت العشرية الحمدية بالولد النبوي، وقد 

كان حريصًا عىل الشاركة فيها سنويًا.
)2( الشيخ عبد العظيم أمحد سليم العطواين؛ نسبة إىل قرية العطواين؛ وهي 
إحدى قرى مركز » إدفو « بمحافظة أسوان جنوب مرص. وقد اشتهر 

الشيخ العطواين حفظه اهلل بإنشاده لربدة اإلمام البوصريي.
)3( وق�د س�جل ش�يخنا رمح�ه اهلل تع�اىل يف جمل�ة الس�لم )الس�نة 19، 
العدد11(، )غرة مجادى اآلخرة 1389ه�/14 أغس�طس 1969م(، 
خرب رحلته إىل كفر س�عد بدمياط، والتي استمع فيها إىل ذلك الشيخ، 
قال: » الش�يخ إس�امعيل عامر القارئ النش�د البدع والش�اعر الجيد، 
هذا الرجل فريد يف بابه حقًا، فقد كان يلقى إليه بيت الش�عر، مل يس�بق 
 ل�ه به عل�م، فيلحنه وينش�ده، ممس�ًا، أو مش�طرًا، أو متابع�ًا، عىل =
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احلارضين بأي بيت من الشعر يف أي بحر وقافية، فإذا هو ينطلق 
مرجت�اًل من نفس البح�ر والقافي�ة بالكثري من األبيات ينش�دها، 
ويرددها يف مقدرة لغوية وإنش�ادية تس�تلفت األنظار فهو شاعر 

مرجتل ومنشد قدير.

احون والسرىة: - املدَّ

وق�د كان�ت الس�رية النبوي�ة أو الول�د النب�وي يرتج�م بني 
اجلامهري إىل الشعر العامي)1(، وحىفظه ويتغنى به مجاعات، تسمى 
مجاع�ات الداح�ني، ينش�دونه يف التجمع�ات الديني�ة الش�عبية، 

= البدهي�ة، يف رسعة عجيبة، وتركيب قوي، وعىل معاٍن مجيلة مطربة، 
م هذا الرجل  تس�توجب اإلعج�اب والتقدير. وعجي�ب جدًا أال ُيَق�دَّ
إىل اجلمهور من طريق وس�ائل اإلعالم، الت�ي قدمت الكثريين ممن ال 
جيارونه يف صوت وال علم وال موهبة، وإّنا لنرجو أن يستمع إليه ولو 
بع�ض الهتم�ني ب�)الفلوكلور( وباكتش�اف الواهب، فس�يجدون فيه 

شيئًا جديدًا «.
)1( ولعل من آخر ذلك ما كتبه ش�يخ الزجالني: عبد الفتاح ش�لبي، الذي 
كتب )الس�رية النبوية( بالوال الش�عبي، وطبعتها دار الشعب يف مخسة 

م هلا شيخنا اإلمام الرائد رمحه اهلل بمقدمة مهّمة .  أجزاء، وقدَّ
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ويف بع�ض أحف�ال ومواك�ب بعض التصوف�ة، ب�ل ويف القاهي 

والجال�س كان�وا حىيون ب�ه اللي�ايل الختلفة عىل دق�ات البازات 

والدف�وف، وأص�وات األراغن والن�اي، وكان ذل�ك منترشًا يف 

الريف والصعيد الرصي.

وكان ه�ؤالء الداح�ون، والزال�ت هل�م بقاي�ا متامس�كة يف 

األري�اف يتح�رون غرائ�ب الروي�ات م�ن العج�زات النبوي�ة، 

وقصص يوس�ف ومريم وأيوب وغريه�م، فينظموهنا، أو تنظم 

هلم، فيس�معها العامة رجاالً ونس�اء، فتنهمر عيوهنم بالدموع يف 

بعض الواقف، كام جتد الفرحة والنشوة عىل وجوههم يف مواقف 

أخرى، حسبام تتحرك األنشودة، وعىل مدى اقتدار الغني.

وُكنَّ�ا نرى النَّاس يس�تفيدون من بعض ما يس�معونه خالل 

ُلون من  اإلنش�اد من بعض مكارم األخالق الروية، بقدر ما حُىَصِّ

ثقاف�ة تارخيية فيها القبول والرفوض، وقد تطورت هذه الصورة 

يف الدن والعواصم اآلن، وختصصت هلا شخصيات وسجلت هلا 
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أرشطة )الكاسيت( مما يس�توجب االهتامم الكبري، لالنتفاع هبذه 

الطاقة، بعد تصحيح أوضاعها ومروياهتا الختلفة، فإنه يوجد يف 

كث�ري منها ما ال يقبله عقل وال رشع وال أدب، وقدياًم رأى بعض 

األش�ياخ مدى تأثر أهل الريف هبذه الصورة فنظم باللغة العامية 

جانب�ًا م�ن التوحيد والفق�ه، ودفع�ه إىل بعضهم ليتغنى ب�ه أثناء 

الدائ�ح، وكانت جتربة مل يبلغ أثرها، ومل يتحقق الغرض منها، بل 

ماتت يف مهدها.

* * *



القـســم الثالث

األمداح النبوية



را َأَرى ُكّل َمـْدٍح فـي النَّبـيِّ ُمَقصِّ

وَأْكَثـرا عليـِه  الُمْثنِـي  باَلـَغ  وإْن 

َأْهُلـه هـو  بالـذي  أْثنَـى  اهللُ  إذ 

عليه فما ِمْقـداُر ما َيْمـَدُح الَوَرى

* * *

قائِـٍل َمَقاَلـِة  ِمـْن  َأْعَظـُم  األَْمـُر 

ُمـوا َفخَّ إْن  أو  الُبَلغـاُء  ـَق  َرقَّ إْن 

وَمْدُحـُه المادُحـوَن  يقـوُل  مـاذا 

حّقـًا بـه َنَطـَق الكِتـاُب الُمْحَكـُم
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القسم الثالث

األمداح النبوية

أوالً: املدح املنثور:

لوات والتسليامت،  اآلن وقد فرغنا من إمجال الكالم عىل الصَّ

ُث�مَّ عىل )الوال�د( الرتباطه�ا الت�ام بالصلوات والتس�ليامت كام 

أس�لفنا، نرجو أن نتمم البحث بإمجال الكالم عىل الدائح النبوية 

م�ن حيث إهنا ثن�اء ودعاء وتعديد مناق�ب ومواهب، ودفاع عن 

العقيدة، وردع للخصوم، فهي قطعًا من اللحق بالصلوات، عىل 

احلقيقة، وعىل الجاز واالعتبار معًا.

�الم عىل رس�ول اهلل � مما  الة والسَّ ولنا أن نعترب صيغ الصَّ

ْمن�ا من ن�امذج منثورة أو منظوم�ة، من صميم الدائ�ح النبوية  َقدَّ

الؤصل�ة، الت�ي يش�رتك فيه�ا العقل م�ع الوج�دان، فتجمع بني 

اإليامن والبيان.
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- من كلامت اإلمام عيل:

م نموذجًا هلذا الدح النثور، من إمام البالغة  وحسبنا أن ُنَقدِّ
اخلال�د س�يدنا اإلمام عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه، فقد س�دد 
وج�دد، وأف�اد وأج�اد وأحاط ، بش�تى الع�اين والص�ور البيانية 
النادرة، ومن ذلك قوله يف أحد ابتهاالته إىل اهلل ذاكرًا رس�ول اهلل 

: �

» أورى َقَبسـًا لقابس)1(، وأنـار َعَلمًا حلابس)2(، فهو أمينك 
يـن، وبعيثك نعمة، ورسـولك باحلق  املأمـون، وشـهيدك يوم الدِّ
رحة .. اللهم اقسـم له من عدلـك ، وأجزه مضاعفات اخلرى من 
فضلـك .. اللهم أعـل عى بناء البانني بنـاءه، وَأْكرم لديك نزله، 
ف لديـك منزلته، وآته الوسـيلة، وأعطه السـناء والفضيلة،  ورشِّ

)1( أورى: أوقد. والقبس بالتحريك: الش�علة من النّار تقتبس من معظم 
الن�ار. والقابس: آخذ النار من النار. والراد أن النبي أفاد طالب احلق 

ما به يستضيئون الكتشافه. اه� من رشح الشيخ حممد عبده.
)2(  احلاب�س: َم�ْن حب�س ناقته وعقله�ا، حرية منه ال ي�دري كيف هيتدي 
فيقف عن السري. وأنار له َعَلام أي وضع له نارًا يف رأس جبل ليستنقذه 

من حريته. اه� من رشح الشيخ حممد عبده .
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واحرنا يف زمرته، غرى خزايا وال نادمني، وال ناكثني وال ضالني 
وال مضلني «)1(.

وقوله يف وصفه �:

نيا وصغرهـا، وأهوهنا وهوهنـا، وعلم أن اهلل  ر الدُّ » قـد حقَّ
زواها عنه اختيارًا، وبسـطها لغرىه احتقارًا، فأعرض عنها بقلبه، 
وأمات ذكرها عن نفسه، وأحب أن تغيب زينتها عن عينه، لكيا 

يتخذ منها رياشًا، أو يرجو فيها مقامًا «)2(.

وقوله يف التعريف به �:

ين املشهور، والعلم املأثور، والكتاب املسطور،  » أرسله بالدِّ
والنـور السـاطع، والضيـاء الامـع، واألمـر الصـادع، إزاحـة 
للشـبهات، واحتجاجـًا بالبينـات، وحتذيـرًا باآليـات، وختويفـًا 
ين، وتزعزعت  بالُمُثـات، والنَّـاس يف فتن انجزم فيها حبـل الدِّ

سواري اليقني ... «)3( إلخ .

)1( هنج البالغة للرشيف الريض، برشح الشيخ حممد عبده )204/1(. 
)2( الرجع السابق )214/1(.

)3( الرجع السابق )28/1(.
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وه�ذه كلها أم�داٌح عظيمٌة يف صلواٍت كريم�ٍة، أو صلواٌت 

كريم�ٌة يف أمداٍح عظيمة، ولنا أن نعترب ما أتى ويأيت من ذكره � 

يف خط�ب الكتب الدينية، وعىل لس�ان خطباء النابر اإلس�المية، 

نعتربها من الصلوات النثرية التي لن تنتهي إال بانتهاء الزمان.

ثانيًا: املدح الشعري عند السلف:

ف�إذا انتقلنا إىل الدائح الش�عرية، وهي ك�ام كررنا، موصولة 

�الم عليه � ، أو هي امتداد هلا، كان أول ما خيطر  الة والسَّ بالصَّ

بالب�ال قصائ�د ش�اعر النبي � حّس�ان ب�ن ثابت، غ�ري أنه قبل 

�ان، ال ينبغي أن ننسى قصيدة األعشى، ولو أنه  احلديث عن حسَّ

مل ينش�دها بني يدي النب�ي � لما أغراه به خصوم الرس�الة. إال 

أهنا س�ارت يف النَّاس وس�جلها التاريخ، حتى كأنه أنش�دها بني 

يدي�ه � ، وهي م�ن الطراز اجلاه�يل القوي البن�اء، والذي كان 

ُيْستجدى به العطاء. ومطلعها:
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َأَلـْم َتْغَتِمـْض َعْينَـاك َلْيَلـَة َأْرَمـَدا

دا ـلِيَم الُمَسـهَّ وعـاَدَك ما عاَد السَّ

ويس�تمر يف القصي�دة حت�ى يتحدث ع�ن ناقته وع�ن غايته 

قائاًل:

َكاَلـٍة ِمـن  هلـا  َأْرثِـي  ال  فآَلْيـُت 

دا وال ِمـن َحفـًى حتَّى ُتاِقـي حممَّ

وِذْكـُرُه َنـَراُه،  ال  مـا  َيـَرى  َنبِـيٌّ 

َأغـاَر َلَعْمـِري يف البـاِد وَأْنَجـدا

َوَنائِـٌل ُتِغـّب  َمـا  َصَدَقـاٌت  َلـُه 

َوَلْيـَس َعَطـاُء اْلَيـْوِم َمانَِعـُه َغـَدا 

َمَتى َما ُتنَاِخي ِعنَْد َباِب اْبِن َهاِشٍم

ُتَراِحي ، َوَتْلَقـْي ِمْن َفَواِضلِِه َنَدى

ك�ام جي�ب أال ننس�ى بعد ذل�ك كعب بـن زهـرى يف قصيدته 

نَه الرس�ول �  املشـهورة )بانـت سـعاد( الت�ي قاهل�ا بع�د أن أمَّ
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يس�تغفر هب�ا عن ماضي�ه، ويرج�و آخرته ويمدح الرس�ول � ، 

وه�ي القصي�دة التي يق�ال إنَّ رس�ول اهلل � كاف�أه عليها بربده 

الرشيف، وقد اشتهرت شهرة بالغة، وقد استهلها بقوله:

َباَنـْت ُسـَعاُد، َفَقْلبِي اْلَيـْوَم َمْتُبوُل

َمْكُبـوُل  ُيْفـَد،  َلـْم  إْثَرَهـا،  ُمَتّيـٌم 

واسرتسل عىل أسلوب عرصه حتى قال:

َأْوَعـــَديِن َرُســوَل اهللِ  َأّن  ُنّبْئـُت 

َواْلَعْفـُو ِعنْـَد َرُسـوِل اهللِ َمْأُمـوُل

ُمْعَتـِذرًا اهلل  َرُسـوَل  َأَتْيـُت  وَقـْد 

والُعـْذُر ِعنْـَد َرُسـوِل اهللِ َمْقبـوُل

َوَلـْم اْلُوَشـاِة  بَِأْقـَواِل  َتْأُخـَذيّن  اَل 

اأْلََقاِويـُل يِفّ  َكُثـَرْت  وإن  ُأْذنِـْب 

بِـِه ُيْسـَتَضاُء  َلنُـوٌر  الّرُسـوَل  إّن 

َمْسـُلوُل اهللِ  ُسـُيوِف  ِمـْن  ُمَهنّـٌد 
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والقصيدة يف نحو س�تني بيتًا من الشعر اجليد الرصني، وقد 

اعتربه�ا الس�لف من َأَجلِّ م�ا ُمدح به الرس�ول �، فرشح�وها 

صوفيًا وأدبيًا، وش�طروها ومخسوها، وكان ممن عارضها الشاعر 

الكب�ري )ابن نباتة( ال�رصي، و)رشف الدين( البوصريي، و)ابن 

س�يد الن�اس( اليعمري، و)اب�ن جابر( األندل�ي، وغريهم، كام 

ترمجت إىل الفرنسية وغريها.

- َعْوٌد إىل حسان بن ثابت:

ونعود إىل )حّسان( الذي اختص بلقب )شاعر النبي � (، 

والذي ف�از بدعائه � له، فنجد له الكث�ري الطيب من األمداح، 

ونج�د من عيون قصائده )العيني�ة( التي َرّد هبا عىل )الزبرقان بن 

بدر( شاعر وفد متيم إىل رسول اهلل �، وفيها يقول حسان:

إّن الذوائِـَب ِمـْن فِْهـٍر وإْخَوِتـْم

ُتتََّبـُع للنّـاِس  سـنَنًا  َبيَّنُـوا  قـد 
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َيـْرَض هبا كلُّ َمـْن كانت رسيرُته

ُعوا َتْقَوى اإِللِه، وباألمِر الذي رَشَ

و إْن كاَن يف النَّاِس َسـبَّاقون بعَدُهُ

َتَبـُع فـُكلُّ َسـْبٍق ألْدَنـى َسـْبِقِهْم 

َأْكـِرْم بَِقـْوٍم َرُسـوُل اهللِ ِشـيَعُتُهْم

ـَيُع َوالشِّ اأْلَْهـَواُء  َتَفاَوَتـْت  إَذا 

ُث�مَّ تأيت بع�د )عينية( حس�ان )هزيتـه( القيم�ة، وفيها بعد 

مصاولة خصوم الدعوة يقول:

َعْبـًدا َأْرَسـْلـُت  َقـْد  اهللُ:  َوَقـاَل 

َخَفـاُء بِـِه  َلْيـَس  اْلَحـقَّ  َيُقـوُل 

ُجـنْـًدا َقـْد ســرّىُت  اهللُ:  َوَقــاَل 

َقـاُء اللِّ غايُتـهـا  اأْلَْنَصــاُر  ُهـُم 

فِينَـا اهللِ  َرُسـوُل  يـٌل  َوِجْبِ

كَِفـاُء َلـُه  َلْيـَس  اْلُقـُدِس  َوُروُح 
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َعنِّـي ُسـْفَياَن  َأَبـا  َأْبلِـْغ  َأالَ 

الَخَفـــاُء َبـِرَح  َفَقـْد  ُمَغْلَغَلـًة، 

َعنْـُه َفَأَجْبـُت  ـدًا  حُمَمَّ َهَجـْوَت 

الَجــــَزاُء َذاَك  يف  اهللِ  َوِعـنْـَد 

بُِكـْفٍء َلـُه  َوَلْسـَت  َأَتُْجـــوُه 

ُكــَما لَِخْيِرُكــَمـا الِفـــَداُء َفَشـرُّ

َفَمـْن َيُْجـو َرُســـوَل اهللِ ِمنُْكـْم

ويمدحــــُه، وينرصُه ســـواُء ؟

َوِعــْريِض َوَوالِـــَدُه  َأيِب  َفـإِنَّ 

ِمنُْكـْم ِوَقــاُء ـــــٍد  لِِعـْرِض حُمَمَّ

ويف )داليته الصغري( التي ردَّ فيها عىل اهلاتف الذي سمعه، 

يقول حسان:

َنبِيٌّ َيـَرى َما اَل َيَرى النّـاُس َحْوَلُه

َوَيْتُلـو كَِتـاَب اهللِ يف ُكّل َمْسـِجِد
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َغائِـٍب َمَقاَلـَة  َيـْوٍم  يف  َقـاَل  َوإِْن 

َفَتْصِديُقها يف اْلَيْوِم َأْو يف ُضَحى اْلَغِد

ُهوا َوَهْل َيْسـَتِوي َضَاُل َقْوٍم َتَسفَّ

عًمـى، وهداٌة يتـدون بمهتِدي ؟

ونختم ما اخرتناه من مدائح حسان بأبياٍت من )داليته( التي 

قاهلا بعد وفاة الرسول � ، ومنها:

َوَمْعَهـٌد لِلّرُسـوِل  َرْسـٌم  بَِطْيَبـَة 

ُمُد ُمنِـرٌى، َوَقْد َتْعُفـو الّرُسـوُم َوَتْ

َواَل َتَْتِحـي اآْلَياُت ِمـْن َداِر ُحْرَمٍة

ا ِمنَْبُ اْلَهاِدي اّلـِذي َكاَن َيْصَعُد هِبَ

َوَواِضـُح آَثـــاٍر َوَباِقــي َمَعالِــٍم

َوَمْسـِجُد ُمَصـّى  فِيـِه  َلـُه  َوَرْبـٌع 

ا َرْسـَم الّرُسـوِل َوَعْهَدُه َعَرْفت هِبَ

ِب ُمْلِحـُد ـا َواَراُه يِف الـّتْ ا هِبَ َوَقـْبً
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َفُبوِرْكَت َيا َقْبَ الّرُسوِل َوُبوِرَكْت

بِـَاٌد َثـَوى فِيَها الّرِشـيُد الُمَسـّدُد

ثالثًا: بعض اخللف من شعراء املدائح النبوية:

ولي�س أش�هر يف ه�ذا الج�ال م�ن الش�يخ )رشف الدي�ن 

البوصريي( )1(من شعراء القرن السابع يف قصيدة » الربدة « التي 

ين  م�أل ذكره�ا اخلافقني، وش�غلت وال زالت تش�غل رج�ال الدِّ

ورج�ال التص�وف ، ورجال األدب يف اإلس�الم، وس�وف تظل 

كذلك بام فيها من أث�ر الرّبانية والصدق، واإلخالص والصفاء، 

ال�ذي هو روحها، وه�و رس حيويتها وخلودها وانتش�ارها، وما 

ُكتب هلا من القبول الوصول، أمس واليوم وغدًا، إن شاء اهلل.

ُثمَّ لما فيها من قوة التعبري، وروعة البناء الشعري، وقدسية 

وحانية واجلاذبية،  احلب النبوي، وج�الل التشبيه الفني، وأهبة الرُّ

)1( حممد بن س�عيد بن مح�اد بن عبد اهلل الصنهاج�ي البوصريي الرصي، 
رشف الدين، أبو عبد اهلل )ت: 697 ه� - 1297م(.
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وموق�ع احلكم�ة والث�ل والتاريخ، م�ع إرشاق اللف�ظ ووضوح 

العنى.

التقلي�د  م�ن  النب�وي،  ال�دح  يف  لقصي�دة  اهلل  يكت�ب  ومل 

والعارض�ات الش�عرية وال�رشوح الديني�ة واألدبي�ة، م�ا كت�ب 

للربدة، وما عارضها ش�اعٌر إال اعرتف باألستاذية وفضل الشيخ 

البوصريي)1(.

)1( ورحم اهلل شوقي إذ قال يف »هنج الربدة «:

َتَبـٌع اهَلــــوى  وَأربـاُب  الماِدحـوَن 

الَقـَدِم ذي  الَفيحـاِء  الـُبَدِة  لِصاِحـِب 

َوَهـوًى خالِـٌص  ُحـبٌّ  فيـَك  َمدحُىـُه 

وصـاِدُق الُحـبِّ ُيمـيل صـاِدَق الَكلِـِم

ُأعاِرُضــــُه ال  َأيّن  َيشـــَهــُد  اهللُ 

مـن ذا ُيعاِرُض َصوَب العـاِرِض الَعِرِم

َوَمـْن الغابِطـنَي  َبعـُض  َأنـا  َوإِنَّمـا 

ُيَلـِم َوال  ُيذَمـم  ال  َولِيَّـَك  َيغبِـط 
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رابعًا: معارضات البدة وتنظرىها:

وم�ن أش�هر م�ن عارضه�ا الرح�وم حمم�ود س�امي باش�ا 

البارودي)ت: 1322 ه�(، بقصيدة طويلة )1(، مطلعها:

يـا َرائِـَد الـَبِق َيّمـِم داَرَة الَعَلـِم

َواْحـُد الَغـامَم إىِل َحـيٍّ بِِذي َسـَلِم

وعارضها الرحوم أمحد شوقي أمري الشعراء )ت: 1351ه�( 
بقصيدة )2( مطلعها:

ِريـٌم َعى القاِع َبـنَي البـاِن َوالَعَلِم

َأَحلَّ َسفَك َدمي يف األَشُهِر الُحُرِم

�ة احلََم�وي )ت: 837 ه��( بقصي�دة  وعارضه�ا اب�ن ِحجَّ
مطلعها:

يل يف ابتداِء َمْدِحُكْم يا ُعْرَب ِذي َسَلِم

الَعَلـِم يف  ْمـَع  الدَّ َتْسـَتِهلُّ  َبَراَعـٌة 

)1( )447 بيتًا( هي: )كشف الغمة يف مدح سيد األمة(.
)2( )190 بيتًا( سامها : )هنج الربدة(.
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وكان اب�ن جابر األندلي )ت: 780 ه�( قد عارض الربدة 
قبل هؤالء بقصيدة مطلعها:

ـم َسـيَِّد األَُمـِم بَِطْيَبـَة انـِزل، وَيمِّ

َوانُر َلُه الَمدَح، وانُثر َأْطَيَب الَكلِِم

وس�وف تظل هذه العارضات تتالحق وترتى ال تنتهي، كام 

هو مشاهٌد للجميع. 

ين، منهم الشيخ  وقد َش�طَّر الربدة كثري من أئمة األدب والدِّ

أبو اهلدى الصيَّادي الرفاعي)ت: 1328ه�(، والش�يخ أمحد ابن 

رشقاوي اخللويت )ت: 1316ه�(، كام مخَّس�ها وسبَّعها عدٌد كبري 

م�ن العل�امء واألدباء والصوفي�ة، من متلف أقطار اإلس�الم، ال 

يكاد حىرص هلم عدد.

خامسًا: رشح البدة ودراستها:

ين واألدب، كالشهاب  وقد رشحها طائفٌة من كبار أئمة الدِّ

ابن العامد، وُمالَّ عيل القاري، والش�يخ خالد األزهري، والشيخ 
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ج�الل الدي�ن الح�يل، والش�يخ زكري�ا األنص�اري، واحلاف�ظ 

القسطالين )شارح البخاري(، والشيخ عثامن الرغني السوداين، 

والش�يخ حس�ن الِعْدوي احلمزاوي، وش�يخ األزهر الباجوري، 

اذيل، وعرشات آخرون. والشيخ حممد الرزوقي الشَّ

وق�د كان علامء األزهر يف الق�رن الايض جيمعون تالميذهم 

أي�ام اخلميس واجلمع�ة أس�بوعيًا لدراس�ة رشح الباجوري عىل 

ال�ربدة، وكان رشح ال�ربدة ه�و درس األدب الع�ريب والتاري�خ 

اإلس�المي باألزه�ر، يس�تطردون مع ُكلِّ بيت منه�ا بام يوحي به 

ر به من األدب واللغة والتاريخ وغريه. ويدلُّ عليه ويذكِّ

سادسًا: زكي مبارك والبدة:

وهنا ننقل ش�يئًا من رأي )زكي مب�ارك( يف الربدة، وهو َمْن 

هو عنفًا يف النقد األديب، وتطرفًا فيام يتعرض لبحثه وحتليله، فهو 

يق�ول: » كذلك اس�تطاع البوصريي بتصوف�ه أن يؤثِّر يف األدب 

واألخ�الق تأث�ريًا ال يدرك كنه�ه إال َمْن رأى كي�ف تدور الربدة 
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ب ما انطبعوا عليه من  عىل ألس�نة العوام واخلواص، وكيف هت�ذِّ

عنجهية اخلصال، وليس من القليل أن تنفذ هذه القصيدة بسحرها 

األّخ�اذ إىل متل�ف األقطار اإلس�المية، وأن يكون احلرص عىل 

تالوهتا وحفظها من وسائل التقرب إىل اهلل والرسول � «.

ويقول:

» كان�ت الربدة ، وال تزال من األوراد التي تقرأ يف الصباح، 

وتقرأ يف الساء، وكنُت أرى هلا جملسًا يعقد يف رضيح احلسني بعد 

صالة الفجر، من ُكلِّ يوم مجعة، وكان لذلك الجلس رهبًة تأخذ 

بمجام�ع القلوب، وال�ذي يزوُر س�احة الولد النب�وي بالقاهرة 

)1(يرى الئات يرتلوهنا يف هيبة وخشوع «.

كام تكلم بإسهاب عىل تأثري الربدة يف اللغة العربية، ويف لغة 

اجلامهري، ويف أخالقهم ومعلوماهتم بام ال حمل لنقله هنا.

)1( كان موضع هذه الس�احة هو مدينة البعوث اإلسالمية اآلن، ُثمَّ مل يبق 
لالحتفال هبذه الناسبة مكان معلوم اآلن.
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سابعًا: واآلن: َمْن هو البوصرىي؟

والبوص�ريي ه�و رشف الدين حممد بن س�عيد ب�ن محاد بن 

عب�د اهلل اب�ن صنه�اج، كان أح�د أبوي�ه م�ن )دالص(، واآلخر 

من )أيب صري( مركز الواس�طى اآلن ببني س�ويف، لكنه اش�تهر 

ودف�ن  وت�ويف  ه��(،   608( ع�ام  ول�د  وق�د  ب�)البوص�ريي(. 

باإلسكندرية عام )697ه�()1(.

وكان موظف�ًا حكوميًا مس�ئوالً ع�ن إقليم الرشقي�ة، وكان 

م�ن كبار رجال الطريقة الش�اذلية، وكان ش�اعرًا مقت�درًا، رقيق 

اإلحس�اس، قوي الالحظ�ة، فيه فكاه�ة ودعابة، ومي�ل للنكتة 

الرصي�ة، بقدر م�ا كان أمينًا عىل عمل�ه، ماهرًا في�ه، منضبطًا به، 

 مبغض�ًا لالنح�راف، أو دن�س الي�د والضم�ري، ش�أن كل داعية 

إىل اهلل. كام عرف بالتقوى والورع وكثرة التعبد والذكر.

)1( ق�ال الصف�دي يف الوايف بالوفي�ات )93/3(: » وأظن وفاته كانت يف 
سنة ست وتسعني أو سبع وتسعني وست ماية أو ما حوهلام «.
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وق�د القى  الكث�ري من كب�ار الوظفني وصغاره�م، وقارئ 

ديوانه يقع عىل الكثري من مكارم أخالقه ومش�اكله احليوية، التي 

كان من سببها الهارة والطهارة، وقد عوضه اهلل عام فاته يف احلياة 

الدني�ا بخل�ود الذكر، وموص�ول الثواب، بس�بب قصيدة الربدة 

البارك�ة، التي مل يعرف العامل اإلس�المي نظريًا هلا . كام رأيت فيام 

أمجلنا لك.

ويطلق بعضهم عىل هذه القصيدة لفظ )الرُبأة( باأللف بدالً 

م�ن ال�دال، ألن اهلل أبرأ البوص�ريي بربكتها م�ن مرضه اخلطري، 

ويرجع إىل قصتها يف الطوالت.

وللبوص�ريي قصي�دة أخ�رى م�ن الدائ�ح النبوي�ة اجلي�دة 

اشتهرت باسم اهلمزية ، ومطلعها:

األَنبيـــاُء ُرِقيَّــك  ترَقـى  كيـف 

يـا سـمــاًء مـا طاَوَلْتهـا سـمـاُء
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وحانية مطلعها: وله ) دالية شاذلية ( يف غاية الروعة والرُّ

َكَتـَب الَمِشـيُب بَأْبَيٍض يف َأْسـَوِد

ِد الُخـرَّ وبـنَي  َبينـي  مـا  بْغضـاَء 

وقد عارض قصيدة )بانت سعاد( بقصيدة وعظية مطلعها:

اِت َمشـُغوُل إىل متـى أنـَت باللَّـذَّ

ْمَت َمسـُؤوُل َوأنَت عن كلِّ ما َقدَّ

وق�د ضاق أفق بعض متعصب�ي الذاهب العارصين ببعض 

م�ا مل يتي�رس له فهم�ه عىل وجهه م�ن بعض أبيات ال�ربدة، فرموا 

البوص�ريي بالكف�ر وال�رشك، وكذل�ك ق�راء ال�ربدة مع�ه وهم 

ع�رشات الالي�ني يف الع�امل اإلس�المي، حت�ى حّرم�وا دخ�ول 

مطبوعها إىل بالدهم، وقد أجبنا عىل ش�بهاهتم يف كتابنا » أصول 

الوصول « وغريه فال داعي هنا للتكرار.
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ثامنًا: ابن نباتة واحلموي والبعي:

ه��ذا، وقد كت�ب قصائد الدائ�ح النبوية اجلي�دة طائفة من 

أشهر شعراء العروبة واإلسالم، غري َمْن ذكرنا ِمْن قبل يف متلف 

ب�الد أهل القبلة قدي�اًم وحديثًا ، وِمْن أش�هرهم وأقدرهم )مجال 

الدي�ن ابن نباتة الرصي، وأبو بكر ابن ِحّجة احلموي(، والكالم 

عليهام حىتاج إىل كتاب خاص.

وال يمك�ن أن ننس�ى الح�ب الع�امل العتقد العم�ر الداعية 

الثام�ن)ت:  الق�رن  أه�ل  الربع�ي( م�ن  )الش�يخ عبدالرحي�م 

803 ه��(، وه�و يمن�ي م�ن )زبي�د(، وقد ع�اش مائ�ة وثالثني 

س�نة، وتويف وه�و يف طريقه لزيارة القرب النبوي للمرة التس�عني، 

ودف�ن بال�درب القدي�م )طري�ق اجل�امل( ب�ني مك�ة والدين�ة، 

وق�د حطم�وا ق�ربه اآلن، وديوان�ه يف الدي�ح النب�وي مش�هور 
 مت�داول، رغم بس�اطته الكربى، خصوص�ًا يف القرى واألقاليم، 

وال يزال النشدون يتغنون خاصة بقصيدته )الدالية(:
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بقيـادي ِمنـًى  إىل  راحلـنَي  يـا 

فـؤادي الرحيـل  يـوم  هيجتمـوا 

رسُتـم وسـار دليُلكم يا وحشـتي

الشـوُق تيمنـي وصـوُت احلـادي

وفيها يقول:

ذبحـوا ضحاياهم وسـاَل دماؤها

وأنـا المتيَّـُم قـد َذَبْحـُت فـؤادي

وِمْن شعره اجلميل قوله:

واهلل ما َحَمَلـْت أنثى وال وضعْت

كِمْثـل أحد ِمـْن قاٍص وِمـْن داين

وخرىُتـه الدنيـا  يف  اهلل  هديـُة 

ِمـْن خلقـه فهو هـادي ُكلَّ حرىاِن
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- أسامء بعض كبار مداحي الرسول � :

ُثمَّ نذكر يف هذا الجال ، بالتقدير والتوقري ، ما س�جله أكابر 

ين احِليلِّ ، وع�زِّ الدين الوصيل،  الش�عراء، م�ن أمثال: َصف�ي الدِّ

واجلالل الس�يوطي، وعبدالغني النابلي، والبازرعي، والحب 

واخلطي�ب،  واإلبي�اري،  واآلث�اري،  الق�ري،  واب�ن  النبه�اين، 

واحللبي، واحلسني، ومريم الباعونية.

كـام نذكـر مـن أهـل عرصنـا: حمم�ود ج�رب، وأمح�د حمرم، 

وعب�داهلل ش�مس الدين، وعباس الديب، وحس�ن جاد، وس�عد 

ظ�الم، وحمم�د التهام�ي، وحمم�د ب�در الدي�ن، وحممود ش�اور، 

وإبراهيم ش�عراوي، وكامل أمني، والش�يخ ال�رايض، والدكتور 

 خفاجي، والش�يخ العزامي، والش�يخ عيل عق�ل. وأعداد أخرى 

ال حت�ىص، ففي م�رص خري كثري بحم�د اهلل، ونح�ن نكتفي بذكر 

أسامء بعضهم، فإنَّ اإلشارة إىل مذاهبهم يف الدائح، أو نقل يشء 

منها ، ال يطيقه هذا الوجز الرسيع.

وقد كنا نحب أن نسجل أسامء بعض الشاعرات العارصات 
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ممن مدحن رسول اهلل � ، لوال بعض اعتبارات يف غاية األمهية، 

وقد )خلطوا عماًل صاحلًا وآخر سيئًا(.

- نامذج من البدة:

هذا، وقد افتتح البوصريي بردته أو قصيدته الباركة بقوله:

َسـَلٍم بِـِذي  ِجـرىاٍن  ـِر  َتَذكُّ أِمـْن 

َمَزْجـَت َدْمعًا َجَرى ِمـْن ُمْقَلٍة بَِدِم

أْم َهبَّـْت الريـُح ِمْن تِْلقـاِء كاظَِمٍة

ُق يِف الظْلماِء ِمْن إَضِم وأْوَمَض الَبْ

تا فمـا لَِعْينَْيـَك إْن ُقْلـَت اْكُففـا َهَ

َومـا لَِقْلبِـَك إْن ُقْلـَت اْسـَتِفْق َيِِم

وبع�د أن ذكر هواه، وحظوظ نفس�ه، وحزن�ه عىل تقصريه، 

خل�ص إىل الدح�ة النبوي�ة الكريمة، فذك�ر القرآن بام ه�و أهله، 

وذكر س�يدنا الرس�ول � وأصحابه، بام هم أهل�ه، يف نحو مائة 
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وس�تني بيتًا من الش�عر اجل�زل، والبي�ان الفحل، ُث�مَّ ختم يبتهل 

ويتوسل ويدعو، )ونختم معه قائلني( بقوله:

يا َنْفـُس ال َتْقنطِي ِمْن َزلٍَّة َعُظَمْت

َمـِم كاللَّ الُغْفـراِن  يف  الَكَبائِـَر  إنَّ 

َلَعـلَّ َرْحَـــــَة َريبِّ حنَي َيْقِسـُمَها

تْأيت َعَى َحَسِب الِعْصياِن يف الِقَسِم

ياَربِّ َواْجَعـْل َرجائي َغرَى ُمنَْعكٍِس

َلَدْيَك َواْجَعْل ِحسـايِب َغرْىَ ُمنَْخِرِم

ارْيـِن إنَّ َلُه َواْلُطـْف بَِعْبـِدَك يف الدَّ

َصـْبًا َمتى َتْدُعـُه األهـواُل َينَْهِزِم

ونحم�د اهلل ونش�كره ونعتذر إليه، ونس�تغفره ونس�تقدره، 

ونتوب إليه.

* * *



القـســم الرابع

شعراء أهل البيت



يارب واجعـل رجائي غير منعكـــٍس

لديك واجعل حسـابي غير منخــــرم

واْلُطْف بعبدك فـي الدارين إنَّ لـــــه

صبرًا متـى تدعه األهـوال ينهــــــزم

وائذن لسحب صاٍة منك دائمــــــــٍة

على النبيِّ بمنهٍل ومنســـــــــــــجم

مـا رّنحت عذبات البان ريح صـــــبا

وأطـرب العيس حـادي العيس بالنغم

ثـم الرضا عن أبي بكٍر وعـن عمــــٍر

وعن علـٍي وعـن عثمـان ذي الكــرم

ْحِب ثمَّ التَّابعيَن فُهـــــم واآلِل َوالصَّ

أهل التقـى والنقا والحلم والكـــــرِم
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القسم الرابع

» شعراء أهل البيت «

ولق�د كان والزال رشف أه�ل البي�ت نابعًا من نس�بتهم إىل 
جدهم الصطفى �، فهم منه وإليه، وُكلُّ مدح موجه إليهم، إنام 
ه�و يف احلقيقة موجٌه إليه � ، ومن َثمَّ فنحن نعترب ش�عراء أهل 

البيت من شعراء سيدنا الصطفى �.

وش�عراء أه�ل البيت كث�ري، واس�تقصاء ش�عرهم ليس من 
مقاص�د ه�ذا البح�ث الجم�ل، فنكتف�ي باإلش�ارة إىل بع�ض 

مشاهريهم.

أوالً: من سلف شعراء أهل البيت:

1- الُكَميت بن يزيد األسدي)1(:

وقد ولد بالكوفة أيام مقتل أيب الش�هداء احلس�ني، وأش�هر 
قصائده وأقواها، قصيدته البائية الكربى التي استهلها بقوله:

)1( الُكَميت: بضم الكاف وفتح اليم. ولد )60 ه�(، وتويف )126 ه�(.
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َطِربُت وما َشوقًا إىل البِيِض َأطَرُب

ـْوِق َيلَعُب والَ َلِعبـًا منِّي، وذو الشَّ

َمنـِزٍل َرسـُم  داٌر وال  ُتلِهنِـي  ومل   

ـُب ُمَضَّ َبنَـاٌن  بنِـي  َيَتَطرَّ ولـم 

َولكِْن إىل أهـِل الَفَضائِـِل والنَُّهى

اَء، واخَلـرُى ُيطَلُب َوَخـرِى َبنِي َحـوَّ

إىل النََّفـِر البيـِض الِذيـَن بُِحبِّهـم

ُب أَتَقـرَّ َناَلنِـي  فِيَمـا  اهلل  إىل 

نِـي َبنِـي َهاِشـٍم، َرهـِط النَّبِـيِّ فإنَّ

هِبِـم وَلُهم َأرَض ِمـَرارًا وأغَضُب

وهم يقولون: » َمْن مل حىفظ بائية الكميت فليس هباشمي «، 
 وق��د طبعت هاش�ميات�ه يف )لن�دن( يف أوائل الق�رن العرشين، 
 وقد سّمت�ه فاطمة بنت احلسني )شاعر أهل البيت(، وكان عفيفًا 
ل�م يقب�ل أّي م�اٍل أه�دي ل�ه م�ن أه��ل البيت، ويق��ول: » إنام 

أحبكم هلل «.
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وللكمي�ت بائي�ة صغ�رى ح�ول معن�ى البائي�ة الك�ربى، 
ومطلعها:

أنَّـى َوِمـن أيَن جـاءَك الطَّـَرُب)1(

ِرَيـٌب وال  َصبـَوٌة  ال  َحيـُث  ِمـن 

ومن أشهر أشعاره أيضًا )الالمية واليمية( التي يرجع إليهام 
يف هاشمياته.

2- ومنهم ِدْعبِل بن عيل اخلزاعي)2(:

وكان من أقدر الش�عراء بش�هادة كل معارصيه وَمْن بعدهم 
م�ن الش�عراء، وأع�الم األدب، ومل يس�لم من لس�انه خليفة وال 
وزي�ر، وال ذو ذك�ر ع�ام، إال أنه مع ذلك كله ي�ذوب حبًا ووفاء 
وفداء ألهل البيت، حتى أنه اس�توهب )عيل بن موس�ى الرضا( 
ثوبًا ليكون كفنًا له، فأعطاه جبته، فاش�رتاها منه أهل مدينة )قم( 

)1( ويروى: » أنَّى َوِمن أيَن آَبَك الطََّرُب « .
)2( دعب�ل بكرس الدال وس�كون العني وكرس الباء. ولد س�نة )148ه�(، 

وتويف سنة )246 ه�(.
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بف�ارس كره�ًا عنه بثالثني أل�ف درهم، فلم يدفعه�ا إليهم حتى 

 أعط�وه أح�د أكاممه�ا، ليك�ون يف كفنه، ومن ش�عره يف احلس�ني 

ريض اهلل عنه قوله:

ـٍد َوَوِصيِّـِه َرأُس ابـِن بِنـِت ُمَحمَّ

ُيرَفـُع َقنـاٍة  َعـى  لِلِرجـاِل  يـا 

َوبَِمسـَمٍع بَِمنَظـٍر  والُمسـلِموَن 
)1( ـُع  ُمَتَفجِّ ال جـاِزٌع ِمـن ذا َوال 

ولكن أفضل قصائده وأش�هرها عىل اإلطالق )تائيته( التي 

كتبها يف ثوٍب َحجَّ فيه، وأوىص بأن يكفن فيه، ومطلعها:

َمـداِرُس آيـاٍت َخَلـت ِمن تِـاَوٍة

الَعَرصـاِت ُمقِفـُر  َوَمنـِزُل َوحـٍي 

آِلِل َرسـوِل اهلل بالَخيـِف ِمن ِمنًى

كـِن والَتعريـِف َواجَلَمـراِت َوبِالرُّ

ُع «. )1( ويروى: » وال ُمَتَخشِّ
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َوَجعَفـٍر َوالُحَسـيِن  َعـيِلٍّ  ِديـاُر 

الثَِّفنـاِت ذي  َوالسـّجاِد  َوَحـَزَة 

3- ومنهم الفرزدق)1(:

وكان قد حج مرًة بعد أن بلغ السبعني عامًا، وكان هشام بن 

عبداللك من حجاج هذا العام يف عهد أبيه، وقد حاول يف طوافه 

أن يصل إىل احلجر األس�ود فلم يستطع، فنصب له منرب يرى منه 

النّاس قريبًا من الكعبة مع حاشيته، إذ أقبل زين العابدين عيّل بن 

احلس�ني، فام انتهى إىل احلجر حتى تنحى الناس له حتى استلمه، 

فقال رجل من حاش�ية هش�ام مس�تنكرًا: َمْن هذا ؟ فقال هش�ام 

متجاهاًل: ال أعرفه، فس�معه الفرزدق فقال: بل أنا أعرفه، فقال: 

من هو يا أبا فراس؟ فقال )ميميته( الشهورة التي مطلعها:

َهـذا الَّذي َتعِرُف الَبطحـاُء َوطَأَتُه

َواحَلـَرُم َوالِحـلُّ  َيعِرُفـُه  َوالَبيـُت 

)1( ولد الفرزدق سنة )38 ه�(، وتويف سنة )110ه�(.
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ِهـُم ُكلِّ اهللِ  ِعبـاِد  َخـرِى  ابـُن  َهـذا 

َهـذا الَتِقـيُّ النَِّقـيُّ الطاِهـُر الَعَلُم

َهذا ابـُن فاطَِمـٍة إن ُكنـَت جاِهَلُه

ُختِـمـوا َقـد  اهللِ  َأنبِيــاُء  ِه  بَِجــدِّ

َوَليـَس َقوُلـَك )َمن َهـذا( بِضائِِرِه

الُعرُب َتعِرُف َمن َأنَكرَت َوالَعَجُم

ُه داَن َفْضـُل األنبيـاِء َلـُه َمـْن َجـدُّ

األَُمـُم َلـُه  َداَنـْت  تِـِه  ُأمَّ وَفْضـُل 

وق�د غضب هش�ام عىل الف�رزدق م�ن أج�ل قصيدته هذه 

وحبس�ه، فأنف�ذ زين العابدي�ن إىل الفرزدق يف س�جنه اثني عرش 

أل�ف درهم ليس�تعني يف حمنته هب�ا، فاعتذر الف�رزدق عن قبوهلا، 

وقال: » إنام مدحته هلل ال للعطاء «)1(.

)1( ويذك�ر اب�ن خلكان وغريه، أن عيّل زي�ن العابدين قال: » إّنا أهل بيت 
إذا وهبنا شيئًا ال نستعيده «. فقبل الفرزدق العطاء.
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يِض)1(: 4- الريف الرَّ

يِض(، وهو ممن  ويأيت بعد أولئك أعالم، منهم )الرشيف الرَّ

هلم يف هذا الجال صيال ومقال طويل الذيول، منوع األغراض، 

متكاثر العاين، ونس�به يتصل بأه�ل البيت، وهو هلذا يكثر الفخر 

بنسبه ويكرره، فانظر إىل قوله:

َوآلِـِه النَبـيِّ  يف  إاِّل  الَمــدُح  َومـا 

ُيـراُم، َوَبعـُض الَقـوِل مـا ُيَتَجنَُّب

ـْعَر فيِهـم باِقيـًا َوَكَأنَّمـا َأرى الشِّ

ُمغـِرُب َعنقـاُء  بِاألَْشـعاِر  ـُق  لِّ حُتَ

)1( أبو احلس�ن حممد بن احلس�ني بن موس�ى الريض، أحد ش�عراء العرص 
العب�ايس، وأح�د علامء ع�رصه يف الدي�ن واللغ�ة واألدب، يقول عنه 
القدم�اء إنه كان أش�عر قري�ش، ألن الجيد منهم لي�س بمكثر والكثر 
لي�س بمجي�د، أما هو فقد مج�ع بني اإلكثار واإلج�ادة، لقب الرشيف 
ال�ريض هب�ذا اللقب ألنه كان نقيب�ًا لألرشاف، ولد س�نة )359 ه� (، 

وتويف سنة )406 ه�(.
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َوقالوا َعجيٌب ُعجُب ِمثيل بِنَفِسـِه

َأُب َأيب  ِمثـُل  األَّيـاِم  َعـى  َوَأيـَن 

ـدًا حُمَمَّ امَلقـاِم  يف  لَِفخـري  َأِعـدُّ 

َوَأدعـو َعلّيـًا لِلُعـى حـنَي َأرَكُب

ويف هذا العنى يقول أيضًا:

ـْعِر َفخري ال بِِشـْعري بُِكم يف الشِّ

َوَعنُكـم طـاَل باعـي يف اخِلطـاِب

َولّيـًا ِمنِّـي  بُِكـم  َأْوىل  َوَمـْن 

اِنتِسـايب َطـَرُف  َأيديُكـُم  َويف 

وهو خياطب جده احلسني فيقول: 

ُضنـي يـا َجـّد: ال زاَل يل َهـمٌّ حُىَرِّ

مـوِع، َوَوْجٌد َغـرُى َمقهوِر َعى الدُّ
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إِنَّ الُسـلوَّ َلَمحظـوٌر َعـى َكبِـدي

َومـا الُسـُلوُّ َعـى َقلـٍب بَِمحظوِر

ويناجيه مرة أخرى فيقول:

ياِر، َصـبي َغريٌب يـا َغريـَب الدِّ

َقليـُل َنومـي  األَعـداِء،  َوَقتيـَل 

َوَشـْوٌق إَِليـَك،  نـزوٌع َيطغـى  يب 

وَعـويــُل وَزفـــَرٌة،  وَغـــراٌم، 

َأْن َأو  َقـِبَك،  َضجيـُع  َأيّن  َليـَت 

َمطــلـوُل بَِمدَمــعـي  َثـراُه  َن 

ويبكي أهل البيت فيقول:

لِنَبِــيِّـِه اغَضبـي  اهللِ  َغـرَىَة  يـا 

َوَتَزحَزحي بالبِيـِض َعْن َأغماِدها



1�4

ٍد( ِمْن ُعصَبـٍة ضاَعْت ِدماُء )ُمَحمَّ

َوَبنيـِه َبـنَي )َيزيِدهـا( َو)ِزياِدهـا(

ـٍد( َأبنـاَءُه بـوا بَِسـْيِف )ُمَحمَّ َضَ

َضَب الَغرائِِب، ُعْدَن َبْعَد ِذياِدها

ه�ذا، فضاًل ع�ن قصائ�ده الطوال الكث�رية، الت�ي متتاز كل 

واحدة منها بلوٍن خاص من الفن والعاطفة.

5- مهيار الديلمي)1(:

وكان مهي�ار فارس�يًا بال�غ التش�يع ألهل البي�ت، وكان من 

أش�عر النّاس، وكان يالم عىل فرط حب�ه ألهل البيت، ومع ذلك 

)1( أبو احلس�ني مهيار بن مرزويه الديلمي، تويف س�نة ) 428 ه�(، كاتب 
وش�اعر فاريس؛ كان جموسيًا فأسلم إال أنه سلك سبيل الرافضة، نظم 
الش�عر القوي الفحل يف حب آل البيت، لوال ما خلطه به من مذاهب 
 الرافضة وسب الصحابة رضوان اهلل عليهم. قال له أبو القاسم ابن برهان: 
ي�ا مهي�ار، انتقلت م�ن زاوية يف الن�ار إىل زاوية أخ�رى يف النار، كنَت 

جموسيًا فأسلمَت فرصَت تسّب الصحابة.
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فإّنه مل يكن شعوبيًا، بل كان يفهم اإلسالم عىل أوسع معانيه، وله 

يف أهل البيت نحو عرش قصائد طوال غري القطوعات الصغرية، 

ومن شعره قوله يف أهل البيت:

أواليُكــُمـــو مـا َجـَرْت مزنـــٌة

وما اصطخـب الرعـد أو جلجا

يعاديُكـُمـــو ممـــن  وأبــرُأ 

الـَوال َأْصــُل  الـباءَة  فـإنَّ 

وموالُكُمـــو ال خيـاف العقــاَب

موئـــا َغــــٍد  يف  لـه  فكونـوا 

وخياطب احلسني ريض اهلل عنه فيقول:

وَمـْن سـاَء أحــــَد يـا ِسـبَطــُه

يــدي ؟ بقتــلـك مـاذا  فبــــاَء 

بـذا يل  وَمـْن  نفـيس،  فـداُؤك 

ُفـِدي بعبـٍد  مـوىًل  أنَّ  لـو  َك 
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ومن أفض�ل قصائده تلك العينية الت�ي خيتمها بقوله لإلمام 

عيل ريض اهلل عنه :

يـُن دينُُكُمو آباَي يف فـارٍس، والدِّ

حقـًا لقـد طـاب يل ُأسٌّ ومرتَبـُع

لُت نفيس غرورًا إْن كفلُت هلا سـوَّ

أنتفـُع  حّبيـك  سـوى  بذخـٍر  أين 

ثانيًا: شعراؤنا املعاصون)1(:

ويمك�ن أن نلح�ق بش�عراء أه�ل البيت يف عرصن�ا هذا كل 

أصحاب األسامء التي ذكرناها آنفًا، من مداحي موالنا رسول اهلل 

�، فل�ُكلٍّ من معارصين�ا جماالت رشيفة، ونخ�ص منهم األخ 

)1( ويلحق بش�عراء أهل البيت عدد كبري من الش�عراء الحمديني، شعراء 
العش�رية الحمدي�ة، تل�ك احللقة التي أنش�أها ش�يخنا اإلم�ام الرائد، 
ومنهم: شاعر أهل البيت األستاذ حممود جرب، واألستاذ قاسم مظهر، 
واألس�تاذ الربيع الغزايل، واألس�تاذ عبد اهلل ش�مس الدين، واألستاذ 

حممد التهامي، والدكتور حسن جاد .. وغريهم.
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يب)1(، فقد وهبه اهلل مقدرة التأليف، وحس�ن  الح�ب عباس الدِّ
اإللقاء، وهبجة اإلنشاد، وحالوة التلحني، زاده اهلل خريًا وبركة، 

وتصوفًا مستنريًا.

ثالثًا: كاتب هذا البحث:

وأس�تأذُن - مس�تغفرًا اهلل - يف رجاء أن أعترب نفي ملحقًا 
ُس�ول وأهل بيت�ه، وأنا بحم�د اهلل م�ن آل البيت، بام  بش�عراء الرَّ
قدمُت يف ش�عري من جهد القال، تربكًا بجدي رس�ول اهلل، وآل 
بيته األطهر، وأعوُد وأس�تغفر اهلل وأتوب إليه، وحسبي نموذجًا 

من كل ذلك قويل:

النَّبِـيِّ وآَل   ، النَّبِـيَّ ُأِحـبُّ 

َمَعـــــْه والذيـَن  وَأْحباهَبُــــم، 

ي�ب )ت: 1408 ه��/ 1987م(، م�ن الش�عراء  )1( عب�اس حس�ن الدِّ
الحمديني، تربطه بشيخنا اإلمام الرائد أوارص الحبة، له عدة دواوين 
شعرية، ومولد نبوي، وله شعر بمجلة السلم، وانظر: مقطوعة شعرية 

له مع اإلمام الرائد يف ديوان البقايا .
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وُيْسـِعُديِن َغَضـب )النّاصبـي()1(

َعـــــْه إمَّ وال  بنَـْذٍل  فَلْسـُت 

وقويل يف مقطوعة أخرى:

ِحباُهـم َمـْن  طـه  آَل  بنفـيس 

الممـاِت ويف  احليـاِة  يف  إهلـي 

البايــــا َخيــر  أهنُـم  فلـوال 

ـــاِة الصَّ يف  عليهـم  َصـىَّ  َلَمـا 

ُت َأْهــيِل ْ ــو وإْن َقـرصَّ أَلْيـَس ُهُ

ــَهـايت وُأمَّ الكــــراُم  وآبـــائـي 

أحبهُمـو، وَأْفنَـى يف َهـــَواُهـــم

اللـوايت أو  الذيـن  أخشـى  وال 

)1( النواص�ب: خص�وم أهل البيت والذين ال يطيق�ون أن يذكروا بمنقبة 
حتى حىاولوا باسم السنة والسلفية نقضها.
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وأخت�م هبذه القطوعة، تاركًا كث�ريًا جدًا من طوال القصائد 

النبوية)1(، عسى أن تكون شفاعتنا عند اهلل:

من َحقِّ )يثرب( أن تتيه عى الَوَرى

بُرَفاِت َخرْىِ اخَلْلـِق )موالنا النَّبّي(

بَدْوِرَهـا َتتِيـَه  أن  َحـقٌّ  وملـرص 

بُرَفاِت )موالنا احلسني وَزْينَِب()2(

وإىل هنا نس�تغفر اهلل ونتوب إليه ِمْن زالت اللسان والقلم، 

ونق�رر أّن ما كتبن�اه هنا ما هو إال عناوين ع�ىل هذه الوضوعات 

الرتامي�ة األبع�اد، الزخارة بالع�ارف والتواري�خ، والتي مل تأخذ 

)1( كقصيدة شيخنا اإلمام الرائد » مولد النور «، وقصيدته يف مدح السيدة 
زينب بنت اإلمام عيل، وغريها من القصائد يف ديوانه البقايا . 

)2( البحث النزيه الذي حققه الؤرخون من أمثال الدكتورة س�عاد ماهر ، 
والرحوم حس�ن قاس�م وأمثاهلم أن رأس احلسني بمرص رغم تشغيب 
بعض التس�لفني، وأن رفات الس�يدة زينب بمش�هدها البارك بمرص، 
وراج�ع إن ش�ئت كتب س�عاد ماه�ر  وكت�اب » مراقد أهـل البيت يف 

القاهرة « لصاحب هذا البحث، وغفر اهلل للجميع .
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حظها من التحقيق العلمي الكايف، الذي نرجو أن نعاجله إْن كان 

يف العمر مدٌد بإذن اهلل.

ونعوُد فنستكفي اهلل ونستعفيه ونسرتضيه، متوسلني إليه بام 

حىب وبم�ن حىب وبصدق القصد، وطه�ارة النية، وإرادة وجهه 

د وعىل آل�ه وصحبه وأتباعه  الكري�م. وص�ىل اهلل عىل س�يِّدنا حممَّ

وأمته مجيعًا.

خادم العلم والتصوف

رائد العشرىة املحمدية
وعضو املجلس األعى للشئون اإلسامية
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استدراك
ثني ألفوا املوالد)1( أئمة احملدِّ

ك�ام ذكرن�ا بع�ض كب�ار العل�امء والصلح�اء وأه�ل اللغ�ة 

واألدب، مم�ن كان هل�م قصب الس�بق يف تأليف الوال�د النبوية، 

ثني، الذين  نتم�م هذا الباب بذكر طائفة من كب�ار احلُّفاظ والحدِّ

أمجع ع�ىل إمامتهم وفضلهم زعامء الس�لف واخلل�ف، معتذرين 

عن تأخري هذا الفصل عن موضعه يف الرس�الة لالبس�ات قهرية 

طارئة، ونذكر من هؤالء األئمة:

أوالً: احلاف�ظ حمم�د ب�ن أيب بك�ر بن عب�د اهلل القيي الدمش�قي 

)1( راجع )الولد النبوي( للسيد حممد علوي الالكي. قلُت: وقد ُطبَِع من 
كت�ب الولد النبوي ألئم�ة أعالم ما يقارب الائة، وم�ا زال الكثري من 

كتب الولد النبوي مطوطًا يف دور الكتب يف انتظار طباعته .

ولش�يخنا اإلم�ام الرائ�د الول�د الحمدي » املـورد الصغرى مـن املورد 
الكبـرى«، وه�ي فصول مت�ارة من رس�الته الكربى: » املـورد العلوي 
األنفـس يف ذكرى املولـد النبوي األقدس «، ورس�الة الولد الحمدي 

مطبوعة، أما أصلها فام زال مطوطًا، نسأل اهلل أن يوفقنا إلخراجه.
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الش�افعي الع�روف باحلاف�ظ ابن نارص الدين الدمش�قي، 

الولود سنة )777 ه�(، والتوىف سنة )842 ه�(.

وقد توىلَّ مش�يخة دار احلديث األرشفية بدمشق، وصنف 

يف الولد الرشيف أجزاء عديدة، فمن ذلك » جامع اآلثار 

يف مولد النبي الختار « يف ثالث جملدات، و» اللفظ الرائق 

يف مول�د خري اخلالئ�ق «، قال ابن فهد: ول�ه أيضًا » مورد 

الصادي يف مولد اهلادي «.

ثانيـًا: احلاف�ظ عبدالرحي�م بن احلس�ني بن عب�د الرمحن الرصي 

الشهري باحلافظ العراقي، الولود سنة )725 ه�(، والتوىف 

سنة )808 ه�(، صنف مولدًا رشيفًا أسامه » الورد اهلني يف 

الولد الس�ني « ذكره ضمن مؤلفاته غري واحد من احلفاظ 

مثل ابن فهد والسيوطي يف ذيوهلام عىل التذكرة.

ثالثـًا: احلاف�ظ حممد ب�ن عبدالرمحن بن حممد القاه�ري العروف 

باحلافظ الس�خاوي، الولود سنة )831 ه�(، والتوىف سنة 
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)902 ه��(، بالدين�ة النورة، قال يف كش�ف الظن�ون: إّن 

للحافظ السخاوي جزءًا يف الولد الرشيف �.

رابعًا: احلافظ اإلمام ُمال عيل قاري ابن س�لطان بن حممد اهلروي 

التوىف س�نة )1014 ه�( صاحب )رشح الشكاة(، صنف 

يف مولد الرس�ول � كتابًا، قال صاحب كش�ف الظنون: 

واسمه » الورد الروي يف الولد النبوي «. وقد حققه وعلق 

عليه وطبعه السيد حممد علوي الالكي.

خامسـًا: احلاف�ظ اإلم�ام عامد الدين إس�امعيل ابن عم�ر بن كثري 

صاحب التفسري التوىف عام )774 ه�(: وقد صنف مولدًا 

نبويًا طبع أخريًا بتحقيق الدكتور صالح الدين النجد.

سادسـًا: احلاف�ظ وجي�ه الدي�ن عبدالرمحن بن عيل ب�ن حممد ابن 

الديبع الش�يباين اليمني الزبيدي الش�افعي، ولد يف الحرم 

س�نة )866 ه�(، وتويف يف رجب الفرد س�نة )944 ه�(: 

وق�د صنف مولدًا نبويًا مش�هورًا يف كثري م�ن البالد، وقد 

حققه وعلق عليه السيد حممد علوي مالكي.
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* ولعلنـا هبـذا اإلجـال نكـون قـد أرحنـا ضامئـر أحبـاب 

رسـول اهلل � وأهل بيته، وَعلِم َمْن لم يكن يعلم أن تأليف هذه 

املوالـد مل يكـن بدعة مسـتنكرة، وأن له من اآلثار مـا وفق إليه اهلل 

هؤالء الكبار *

تم بحمد اهلل

* تت )الطبعة الثالثة( من هذه الرسالة القيمة »فقه الصلوات واملدائح 
النبويـة« لفضيلة األسـتاذ اإلمام السـيد حممد زكي الدين بـن إبراهيم 
ـاذيل رائد العشـرىة املحمدية رحـه اهلل تعاىل، وكان  اخلليل بن عيل الشَّ
الفـراغ منها يف يـوم الثاثاء 29 من جـادى األوىل  1432 هـ، املوافق 
 2011/5/3 م، وقـد اعتنـى هبـا وعلـق عليهـا تلميذ اإلمـام الرائد: 
 حميي الدين حسـني يوسـف اإلسـنوي مـن خرجيي األزهـر الريف، 

وهلل احلمد واملنة والفضل، وهو املوفق املستعان *
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من بركات الصلوات
على سيدنا رسول اهلل � )1(

لإلمام الرائد سيدي حممد زكي إبراهيم 

قب�ل وف�اة الغفور ل�ه أخونا الداعي�ة الجاهد، الس�يد أمحد 
عبدالس�الم احللواين بأس�بوع حدثني حديًثا تليفونيًّا أجبت عليه 

هبذا اخلطاب الذي أسجله هنا هلل وللتاريخ، ونصه:

» أخ�ي يف اهلل تع�اىل الس�يد الداعي�ة الجاهد الصاب�ر العامل 
العارف الوارث:

األستاذ أمحد عبدالنعم احللواين - ريض اهلل عنه -.

س�الم اهلل عليكم وحتيات�ه، ورمحاته وبركات�ه، ولكم أمداده 
ونفحاته، وبعد:

فق�د رشفتني مش�كوًرا مقدوًرا بحديث�ك التليفوين البارك، 
فعهدت إىلَّ أن أكتب إليك شيًئا من جتارب أيب أو جتاريب للصالة 

)1( جملة السلم، السنة )21(، العدد )7(، غرة صفر 1391ه�، 28 مارس 
1971م، كلمة الرائد، ص 12-9 .
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ا بالطريقة الحمدية  عىل النبي � وبعض ما عسى أن يكون خاصًّ
م�ن صلوات نبوية، لتضمه إىل اجل�زء الثاين من كتابك اجلديد يف 

هذا الباب«.

وهذا جانب فسيح ال يمكن تلخيصه يف سطور لكنني أذكر 
هنا نامذج متارة قليلة، إن ش�اء اهلل، وعندما يكون ما نقرره غريًبا 
ع�ىل اجلدلي�ني الذين ال معاناة هلم يف هذا الب�اب، فليس ذلك مما 
يغري ش�يًئا من ه�ذه احلقيقة عىل اإلطالق، وح�ني يقول بعضهم 
إنه نوع من اإلحىاء أو االس�تهواء أو العالج النفي، فحس�بنا أن 
يع�رتف بأن هناك أثًرا فعلًيا لا نامرس�ه، وق�د أعددنا هلؤالء مجيًعا 

عندنا عذر، هو صدقة عنا لوجه اهلل.

فأمـا عـن جتـارب أيب، فقد ش�هدته مرة ي�ويص أخانا يف اهلل 
الرح�وم فضيل�ة الش�يخ عبدالع�ال بش�نك ناظ�ر أوقاف ش�يخ 
اإلس�الم اإلنب�ايب وقتئذ، وق�د هده ال�رض وختلف عن�ه الطب 
وأح�اط به اليأس، أن يش�غل كل فراغه لياًل وهن�اًرا هبذا الصيغة 

حتى يذوب يف معانيها وهي:

د  ُهـمَّ َصلِّ بُكلَّ صلواتَِك يف أهبى هبائها عى سـيِِّدنا حممَّ » اللَّ
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طِـبِّ الُقلوِب ودوائها وعافيـِة األبداِن وشـفائها، ونوِر األبصاِر 
وضيائها، وعى آله وصحبه وَسلِّم «.

ومل يمض نحو ش�هر، حت�ى رأيت بعين�ْي رأيس هذا الرجل 
العامل الفاضل الذي نيف عىل الس�بعني عاًما يأيت صحيًحا معاىف، 
ويقرر أمام اإلخوة أنه رأى يف منامه من محله إىل الستشفى فأدخله 
وأج�رى عليه كش�ًفا دقيًقا، وأمر أن تعمل ل�ه عملية عاجلة، وقد 
عمل�ت عمليت�ه يف الرؤيا فعاًل، وكلفه الطبيب بالس�ري عىل منهج 
صح�ي خ�اص ل�دة ثالثة أي�ام، خرج منها س�لياًم كأنه ش�اب يف 
العرشي�ن، وكان مم�ا أمره ب�ه طبيب الرؤيا أن ي�الزم هذه الصالة 
لدة ثالثة ش�هور عدة مرات بعد ختام كل صالة، ثم يالزمها بعد 

هذا ما استطاع.

وقد تكرر هذا الش�أن ع�ىل نحو هذا أو قريب منه مع بعض 
إخواين يف اهلل.

وكان والـدي - ريض اهلل عنـه -، ي�ويص يف مدافع�ة البالء 
احلي أو العنوي أن يكثر الريد من صيغة:
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د وعى آله وصحبه  ْم وبارْك عى سيِِّدنا حممَّ ُهمَّ َصلِّ وَسلِّ » اللَّ
واْكِشْف أو اصف عنَّـا السوء « ..

وق�د نجح�ت هذه الصيغة يف مس�ائل ش�تى يكث�ر رسدها، 
منها قضية من أش�هر القضاي�ا يف تاريخ مرص احلديث، وال زلت 
آذن - ع�ىل ع�اليت - هبا بع�ض إخ�واين يف اهلل فيج�دون بركتها 
وأثرها بمقدار حمصول كل واحد منهم من احلب والثقة وصدق 

العقيدة.

ولي�س معنى ه�ذا ت�رك األس�باب والوس�ائل الكونية، بل 
العن�ى أن مت�ارس هذا وه�ذا يف وقت مًعا، ع�ىل أن لزوم الصالة 
علي�ه � يف ظاهره�ا س�بب ك�وين أيًض�ا، ويف باطنه�ا رس إهلي 
قطعي، وإنام هي نمط من التوس�ل والدعاء الس�تجاب بإذن اهلل 

عىل أبسط التصورات.

وقـد حـدث يل شـخصيًّا يف عـام )1960 - 1961( ثالث 
مشـكلة مدمرة مذهلة امتحنني اهلل هبا يف حيايت العملية الرسمية، 
وق�د كاد يط�ري هب�ا لب�ي م�ن كث�رة ما ح�دث هب�ا م�ن مفارقات 
ومفاجآت وفواجع، وقد انس�دت أمامي كافة الطرق واألبواب 
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وأح�اط يب الب�الء من كل جانب ومل أجد إال أن اكتفيت فيها باهلل 
وليًّا ونصرًيا.

ويف إحدى لي�ايل الحنة، وهي عىل الذروة والنتهى، وقد بلغ 
يب الي�أس من إحق�اق احلق غايته، أخذتني ِس�نٌَة من النوم، وكنت 
قل�ام أنام، ف�إذا بروح جدنا الشـيخ أيب عليان الشـاذيل - ريض اهلل 
عنه - تزورين وتأذنني ضمن رؤيا طويلة بالتوسـل بأسامء اهلل التي 
يف سـورة الفاحتة وآية الكريس، ثم بمازمة هذه الصيغة بكل ما يف 

الطاقة، وسعة الوقت، ونصها:

ٍد بُكلِّ  ْم وبارْك عى سـيِّدنا وموالنـا حممَّ ُهـمَّ َصلِّ وَسـلِّ » اللَّ
ْنيا واآلِخَرِة، وَأنِْلنا ِمْن خرِى ما أحاَط به  مـا أحـاَط به ِعْلُمَك يف الدُّ
ْنيا واآلِخَرِة، وَأِعْذنا ِمـْن رَشِّ ما أحاَط به ِعْلُمَك يف  ِعْلُمـَك يف الدُّ
ْنيا واآلِخَرِة، املصطفى  ْنيا واآلِخَرِة، ببكِة َأَحبِّ أحبابَِك يف الدُّ الدُّ
ْنيا واآلِخَرِة، وعى آله وصحبِِه وتابعيه إىل  ِع يف الدُّ الُمْقَتَفى الُمَشفَّ

ين «. يوم الدِّ

وق�د ردد ج�دي ع�يلَّ الصيغة م�رات يف الرؤيا ع�ىل طريق 
التلق�ني حت�ى حفظتها، واس�تيقظُت وهي عىل فم�ي، وكيل أمل 
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وان�رشاح، فكتبُته�ا لنف�ي، وم�ا إن الزمته�ا حت�ى اس�تقبلني 
الحقق�ون يف صب�اح الي�وم الثالث م�ن قراءهتا فرح�ني هينئونني 
ويس�تغفرون لذنبهم ويس�ألونني صالح الدعاء، وقد كتب اهلل يل 

احلج والزيارة بعدها مبارشة بغري سعي مني وال استعداد.

أّم�ا هذه الصيغة فلم أقرأه�ا يف كتاب، وال وصل إىل علمي 
نسبتها إىل أحد من األشياخ، فهي إذن صالة جدنا وشيخنا اإلمام 
أبو عليان الش�اذيل، وقد انتفعُت هبا يف سـلوكي إىل اهلل ويف حيايت 

العامة انتفاًعا قد ال تطيقه بعض العقول .

وأخ�رًيا قصة )الصـاة املحيطة( وهي ملخص�ة يف مقدمتها 
برس�الة )يف حرضة اهلل( اجلامعة لبع�ض أوراد وأحزاب الطريقة 
الحمدية وإنه ليس�عدين أن أتربك بإرسال نس�خة إليكم من هذه 
الرس�الة م�ع كتايب هذا س�ائاًل غض البرص عام هبا م�ن اهلفوات، 
طالًبا من أخي وسيدي وأستاذ اجلميع دعوات صاحلات يل بظهر 
الغيب، فإين إليها حمتاج، مع رجاء قبول حسن حمبتي لكم وحسن 
تقديري جلهودكم وحس�ن اعتزازي بحبكم وحسن اعتقادي يف 

شخصكم.
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وح�ني ال تطيق عقول بعض الناس هذا الذي نقوله فعذرنا 
أننا جربنا وكررنا جتربتنا فليس من المكن بعد هذا أن ندع يقيننا 
م�ن أجل ظنون غرين�ا، وأوىل بالكذب أن جيرب فلعله إْن س�ار 

عىل الدرب وصل.

والسالم عليكم ورمحة اهلل.

أيضًا من بركات الصالة
على سيدنا املصطفى � )1(

يف ع�دد صف�ر م�ن )الس�لم( نرشنا اخلط�اب ال�ذي كنا قد 
وجهن�اه إىل أخين�ا يف اهلل تع�اىل الواص�ل الغف�ور له الس�يد أمحد 
عبدالنع�م احلل�واين، اس�تجابة لرغبت�ه يف إثب�ات بع�ض جتارب 
أحب�اب رس�ول اهلل، م�ع الص�الة علي�ه � يف اجل�زء الث�اين من 
الكت�اب الذي س�امه » فقه الص�الة عىل النب�ي � «، وصدر منه 

اجلزء األول قبيل انتقاله إىل الرفيق األعىل بأيام !!

)1( جملة السلم، السنة )21(، العدد )11(، غرة مجادى اآلخرة 1391ه�، 
23 يوليو 1971م، كلمة الرائد، ص 10-8 .
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وكان أن تلقين�ا بعد الن�رش عدًدا من جتارب الحبني للصالة 
والسالم عىل خري األنام، وبخاصة صالة البهاء:

ٍد  ُهـمَّ َصلِّ بُكلَّ صلواتَِك يف أهبى هبائها عى سـيِِّدنا حممَّ » اللَّ
طِبِّ الُقلـوِب ودوائها، وعافيِة األبداِن وشـفائها، ونوِر األبصاِر 

وضيائها، وعى آله وصحبه وَسلِّم «.

ونرشنا نموذًجا من هذه التجارب الصادقة يف العدد الايض 
من )الس�لم( وافانا به أخونا يف اهلل فضيلة الش�يخ حممد احلبيب، 
مراق�ب الحاك�م الرشعية بالس�ودان )الفارش- دارف�ور(، وكان 
صاحب التجربة هو فضيلة األس�تاذ الش�يخ حممد مالك، واعظ 
بعثة الس�ودان إىل احلج ريض اهلل عنهام وعن الواثقني باهلل مجيًعا، 

)ونرجو أن يكون مفهوًما أننا نعرف هنا رأي علامء النفس(.

وبينام هذه القصة العجيبة يف )مطبعة الس�لم( استقبلت دار 
العش�رية س�يادة األخ الكات�ب الش�اعر العروف الدكت�ور متار 
الوكيل رئيس وفد اجلامعة العربية الدائم باألمم التحدة س�ابًقا، 
ومدير عام اإلدارة االقتصادية باجلامعة العربية اآلن، ويف صحبته 
الكاتب الش�اعر الكبري األس�تاذ عامر بحريي الدير العام بوزارة 

الثقافة.
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ويف حرة طائفة من ش�باب العش�رية منهم النقيب الطيار 

يوس�ف نصار، والسيد حممد عبداحلافظ اخلويل األستاذ بمدرسة 

أش�مون الزراعي�ة، والس�يد ج�اد عبدالعزي�ز الحام�ي ب�وزارة 

اإلسكان، قصَّ السيد األستاذ متار الوكيل هذه القصة، قال: إنه 

كان يامرس هوايته الفضلة )التنس( فأصيبت رجله اليمنى إصابة 

بالغ�ة، واس�تمر يعاجلها بمرص واخل�ارج، حت�ى أمرضه العالج 

وس�اوره اليأس، ثم كان أن قرأ يف )الس�لم( خطابنا إىل الرحوم 

الس�يد احللواين، فأعجبته )صالة البهاء( فالزمها بعقيدة وصدق 

وإيامن وثقة، فلم يكد يمر ش�هر واحد عليه حتى عافاه اهلل بربكة 

ه�ذه الصالة معافاة تام�ة، فرأى قبل أن يعود إىل ممارس�ة هوايته 

أن ي�زور )دار العش�رية والس�لم( مق�رًرا هذا احل�ادث )العجز( 

راجًي�ا أن يبل�غ صوت�ه إىل اآلذان الادي�ة لإلحاط�ة ب�أن هلل تعاىل 

أرساًرا يف أش�ياء حس�ية ومعنوي�ة ال يطيق العق�ل تصديقها لوال 

وقوعه�ا فعاًل، ثم تك�رار هذا الوقوع كام ح�دث مثاًل يف مالزمة 

ه�ذه الصلوات، وإّن اإليامن الص�ادق الكامل والوثوق باهلل يأيت 

بالعجب العجاب.
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ونحن نس�جل هذا أيًضا عىل أساس البيان الذي عقبنا به يف 

الع�دد الايض عىل إكرام اهلل للس�يد واعظ الس�ودان يف رد برصه 

بعد فقده بربكة هذه الصالة وبعد اليأس الطلق من الش�فاء، وإن 

كنا نعتقد من أعامقنا أن مش�يئة اهلل ال حىكمها س�بب ملوق، وأن 

األس�باب الوصلة إىل الس�ببات مل يأت يف حتديدها لون وال نوع 

وال كي�ف وال كمي�ة مصص�ة، وأن ادع�اء اإلحاط�ة بالنواميس 

الكونية أكذوبة عريضة، هي عني الهزلة، ثم إنه ال يتم اإليامن إال 

عند الوقوف مع قوله تعاىل: ﴿  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ﴾)1(.

آمن�ا باهلل، ووثقن�ا به، وصدقن�ا بقدرته، وآمنا برس�وله � 

وبربكات الصالة عليه، وبكل ما عند )صيادلة( الغيب من أوزان 

ومعايري، وقيود وحدود.

الله�م فصل وس�لم وبارك علي�ه صالة هي ش�فاء أمراض 

الظاهر والباطن يف األجسام واألرواح والعقول والقلوب.

* * *

)1( سورة آل عمران: اآلية 40 .
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الصالة احمليطة
لإلمام الرائد سيدي حممد زكي إبراهيم 

ه�ذه الص�الة ككث�ري غريها مما تكتبه ش�يخنا اإلم�ام حممد زكي 
إبراهيم رمحه اهلل تعال ، كانت بإذن روحاين صحيح .

وق�د زاره اإلم�ام الوال�د ريض اهلل عن�ه - من ع�امل الربزخ - يف 
مش�هد روحي ، ث�م يف رؤيا صادقة مكررة ، وس�مع منه هذه الصالة 
الباركة ، وهو الذي س�امها )الصالة الحيطة( وقال: إهنا بإذن اهلل ربام 

مجعت أفضال وأرسار ما تقدمها وما يأيت بعدها . 

ق�ال: وم�ن خصائصها البع�د عن التغ�ايل والدع�اوى، والرمز 
واإلشارة ، والتعقيد اللغوي والعنوي، فربام أغنت التعبد هبا عن كثري 
ممَّا س�واها ممَّا هو يف باهبا بإذن اهلل، يف كل ما يطلبه من اهلل متوس�اًل هبا 
إلي�ه تعاىل .  وقد رشفته روح موالنا رس�ول اهلل � بالزيارة الروحية 
يف مش�هد ورؤيا صادقة وبرشته بالرضا عن ه�ذه الّصالة، وهلذا كان 
األمل البالغ يف استجابة اهلل تعاىل للداعي هبا إن أخلص وَصَدَق، وهلل 

احلمد . 

وهذا هو نص الصالة الحيطة:
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ٍد َوَعَى آِل َسـيِِّدَنا  ْم َوَباِرْك َعَى َسـيِِّدَنا حُمَمَّ ُهمَّ َصلِّ َوَسـلِّ اللَّ
ْيَت َعَى َسـيِِّدَنا إِْبَراِهيَم، َوَعَى آِل َسيِِّدَنا إِْبَراِهيَم،  ٍد، َكَما َصلَّ حُمَمَّ
ٍد ، َكَمـا َباَرْكَت  ـٍد َوَعـَى آِل َسـيِِّدَنا حُمَمَّ َوَبـاِرْك َعـَى َسـيِِّدَنا حُمَمَّ
َعَى َسـيِِّدَنا إِْبَراِهيَم ، َوَعَى آِل َسـيِِّدَنا إِْبَراِهيَم ، يِف الَعاَلِميَن إِنََّك 

 

يٌد . َحِيٌد َمِ

ٍد ، َعْبِدَك  ْم َوَباِرْك َعَى َسـيِِّدَنا َوَمْوالَنا حُمَمَّ ُهمَّ َصلِّ َوَسـلِّ اللَّ
اِرَك ، َوُنوِر َأْنَواِرَك ، الَِّذي ال َيْعِرُف  َوَنبِيِّـَك َوَرُسـولَِك ، رِسِّ َأرْسَ
ُه، َوَعَى آلِِه َوَصْحبِِه َوَصْفَوتِِه ،  َك ، َوال َيْعِرُف َقْدَرَك َغرْىُ َقْدَرُه َغرْىُ
ابِِقنَي ِمَن األَْنبَِياِء  تِِه ، َوَعَى إِْخَوانِِه السَّ ِة ُأمَّ ِة َأْحَبابِِه َوَعامَّ َوَعَى َكافَّ
نَي َوَأْولَِياِء اهللِ  احِلِ َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ َوالُمْرَسـلِيَن . َوَعَى الصِّ

الِِفنَي َوالَخالِِفيَن . َأْجَِعنَي يِف السَّ

ُهـمَّ َواْجِزِه َعنَّا َما َأْنَت َأْهُلُه ، َوَما ُهَو َأْهُلُه َصاًة َوَسـامًا  اللَّ
ـَهَاَدِة ، َوَقَداَسـَة اْلَعْرِش  َسـَعـَة األََزِل َواألََبـِد ، َوِزَنَة اْلَغْيِب َوالشِّ
ـْدَرِة ، َوإَِحاَطـَة اْلِعْلِم َواْلُقْدَرِة ، َوَكَمـاَل اْلَغْيِب َواْلَحْضَرِة،  َوالسِّ
َفاِت ، َعَدَد الَمْعُلوِم َوالَمْجُهوِل ، َوالَمنُْظوِر  اِت َوالصِّ َوُخُلوَد الذَّ
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ـابِِق َوالاِحِق ، َوَما َكاَن َوَما  ـْفِع َواْلَوْتِر ، َوالسَّ َوالَمْسـُتوِر ، َوالشَّ
يِن . َيُكوُن إىَِل َيْوِم الدِّ

ْم َوَباِرْك َعَلْيِه َعَدَد َخْلِقَك ، َوِرَضاَء َنْفِسَك،  ُهمَّ َصلِّ َوَسلِّ اللَّ
ْم َوَباِرْك َعَلْيِه َعَدَد َما  َوِزَنَة َعْرِشَك ، َوِمَداَد َكلَِماتَِك ، َوَصلِّ َوَسلِّ

َأَحاَط بِِه ِعْلُمَك ، َوَخطَّ بِِه َقَلُمَك ، َوَأْحَصاُه كَِتاُبَك .

ـاَم َعَلْيـِه ، يِف ُكلِّ األَْنَفاِس  ـاَة َوالسَّ ُهـمَّ َوَضاِعـِف الصَّ اللَّ
َمَحـاِت ، َعـَى َتاُحـِق األَْزَمـاِن َواألَْوَقـاِت ، بَِقـْدِر َمـا يِف  َواللَّ
اْلُوُجـوِد ِمْن َحَرَكاٍت َوَسـَكنَاٍت ، َوَصَواِمَت َوَناطَِقاٍت ، َوَمَعالَِم 
ـٍم َوإَِراَداٍت ، َوَخَفَقـاٍت َوَخَلَجـاٍت ، َوَعَجائَِب  َوَعاَمـاٍت، َوِهَ
َوُمَغيََّبـاٍت ، َوَعَدَد ُكلِّ الَمْخُلوَقـاِت الَمْعُروَفاِت َوالَمْجُهوالِت، 
ُهمَّ بَِعَدِد َما يِف الُمْلِك َوالَمَلُكوِت بَِما اْخَتَصْصَت  ُثـمَّ َضاِعْفَها اللَّ
يَّاٍت  َياٍت ، َوإَِفاَضاٍت َوإَِضاَفاٍت ، َوُشـُئوٍن إهَِلِ اٍر َوَتَجلِّ بِـِه ِمْن َأرْسَ

ُقُدِسيَّاٍت .

ْم َوَباِرْك َعَلْيِه َصاًة َوَسـاًما َيلِيَقاِن بُِحبَِّك  ُهمَّ َصلِّ َوَسـلِّ اللَّ
وِح َوالَمَلِك ، َصاًة  نِّ َوالرُّ َلُه َوُحبِِّه َلَك ، َوُحبِّ َعَوامِلِ اإِلْنِس َواجْلِ
َراِت ، َوَما َتْعَجُز  ـا َفْضَل َمَعامِلِ َأْكَواِن َما َفْوَق الَمـَداِرِك َوالتََّصوُّ هَلَ
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ُموُز َواإِلَشـاَراِت ،  َعنْـُه األَْلَفـاُظ َواْلِعَباَراُت ، َوَمـا ال حُتِيُط بِِه الرُّ
ٍء يف  َغاِت ، َوَما ُيَسـبُِّح َلـَك ِمْن َشْ ـِة األَْلُسـِن َواللُّ يِف َجَواِمـِع َكافَّ
ـَمَواِت ، بَِأْلِسـنَِة الَحاِل ، َأْو َأْلِسنَِة الَمَقاِل ، ِمْن ُكلِّ  األَْرِض َوالسَّ

َماٍض َوَتاٍل .

ْم َوَباِرْك َعَلْيِه َصاًة حُتِيُط بَِفْضِل ُكلِّ َصاٍة  ُهمَّ َصلِّ َوَسـلِّ اللَّ
َتـصُّ بَِخِصيَصِة ُكلِّ َصاٍة الِحَقـٍة ، َوَتُفوُق َما خَيُْطُر  َسـابَِقٍة ، َوخَتْ
اَر َصَلَواِت َما َفْوَق  ُل َأرْسَ َعَى ُكلِّ َنْفـٍس َصاِمَتٍة َأْو َناطَِقٍة ، َوحُتَصِّ
ْوِح َوُأمِّ اْلكَِتاِب ، ِمْن ُكلِّ َما َأْثَمَرْتُه اْلُعُقوُل  األَْلَباِب ، يِف َمْكنُوِن اللَّ

َواْلُفُهوُم ، َوُكلُّ َما ُتْثِمُرُه إىَِل َيْوِم اْلَوْقِت الَمْعُلوِم .

ْم َوَبـاِرْك َعَلْيِه َصـاًة َناِمَيًة ُمَضاَعَفـًة َأَبًدا  ُهـمَّ َصلِّ َوَسـلِّ اللَّ
ـرَصُ َأَمــًدا ، َوال ُتوَصُف َمـَدًدا ، َدائَِمـًة  ـَص َعـَدًدا ، َوال حُتْ ال حُتْ
نَـا ِرَضاَك  َمــًدا ، َحتَّـى َتـْرَض َيـا َربِّ َوَيـْرَض ، َوَحتَّى َيُعمُّ رَسْ

َوِرَضاُه ، َفنَْسَتِعزُّ َوَنْرَض .

اِة َعْن ُكلِّ َصاٍة ، َواْعُذْرَنا بِاْلَعْجِز َعْن  ـِذِه الصَّ ُهمَّ اْغنِنَا هِبَ اللَّ
ْف  ا إىَِل ُكلِّ َما حُتِبُُّه َوَتْرَضاُه ، َواْصِ ْقنَا هِبَ ـِه َوَمـَداُه ، َوَوفِّ إِْدَراِك َحقِّ
ا ِمْن ُكلِّ َمَرٍض  ـوِء َما َنَخاُفــُه َوَنْخَشاُه ، َواْشِفنَا هِبَ ا ِمَن السُّ َعنَّا هِبَ
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اِة َعَلْيِه  ـيًّا َكاَن َأْو َنْفِسيًّا ، َواْقِض بِالصَّ َظاِهًرا َكاَن َأْو َباطِنًا ، ِحسِّ
ا َمْكَر الُخُصوِم َواْلِعَداِة،  ُلُه َوَنَتَمنَّاُه ، َواْكِفنَا هِبَ ِمـْن َحاَجاتِنَا َما َنَتَأمَّ
اَرْيِن َأْقَص َغاَيَتـُه َوُمنَْتَهاُه ، َوال ُتِذلَّنَا لَِعْبٍد  ا ِمْن َخرْىِ الدَّ ْغنَـا هِبَ َوَبلِّ
ا َأْعَى َدَرَجاِت الُقُبوِل،  ِمْن َعبِيِدَك، َيا اهللُ ، َيا اهللُ ، َيا اهللُ ، َوَأنِْلنَا هِبَ

ُلوِك َواْلُقْرِب َواْلُوُصوِل . يف السُّ

اِة َعَلْيـِه رَشَّ الُكْفِر َوالَفْقِر ، َوَعَذاِب اْلَقْبِ  ُهـمَّ اْكِفنَا بِالصَّ اللَّ
َوَهْوِل الَحْشِر ، َوالَهمِّ َوالَحَزِن ، َوالَعْجِز َواْلَكَسِل ، َوُسوِء اْلَمآِل، 

َجاِل . ْيِن َوَقْهِر الرِّ اِة َعَلْيِه ِمْن َغَلَبِة الدَّ َوَأِعْذَنا بِالصَّ

َكتَِهـا َعَلْينَا ، َواْكِشـْف َعنَّا َما َنـَزَل بِنَا ،  ُهـمَّ َوَتَعطَّـْف بَِبَ اللَّ
نَا بُِلْطِفَك الَخِفيِّ )َيا َلطِيُف،  نَا ، َأْنَت َمْوالَنا َفُحفَّ َواْعُف َعنَّا َواْرَحْ

َيا َلطِيُف ، َيا َلطِيُف( .

ـْف َعَلْينَا  َواْختِـْم َلنَـا بَِخاتَِمـــِة الَخْيِر َقْبـَل اْلَفـْوِت ، َوَخفِّ
ى ، َوَثبِّْتنَا بِاْلَقْوِل  َسـَكَراِت الَمـْوِت ، َواْعِصْمنَا ِعنَْد الِفْتنَِة الُكـْبَ
َؤاِل َوَمآِسيِه،  ْنَيا َواألُْخَرى ، َوَذَكْرَنا بِالَجَواِب ِعنَْد السُّ الثَّابِِت يِف الدُّ
َّا  َوآنِـْس َوْحَدَتنَا يِف الَقـْبِ َوَخَوافِيِه ، َواْحَفْظنَا ِمـْن َأْهَوالِِه َوآِمنَّا مِم
ْبنَا  فِيـِه، َواْجَعْلُه بَِمْحِض اْلَفْضِل َرْوضـًَة ِمْن ِرَياِض َجنَّاتَِك، َوَقرِّ
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ِف النََّظِر إىَِل  ِمـْن َمَقـاِم اْلَحبِيِب � بَِمنَِّك َوَحنَانَِك ، َوَمتِّْعنَـا بَِرَ
َوْجِهَك األَْقَدِس ، َواْسـُلْكنَا يِف َمْوكِِب اْستَِماِع َصْوتَِك األَْنَفِس ، 
اَب األُْنـِس بَِك ، َواْلُقْرِب ِمنْـَك ، َواألَْخِذ َعنَْك ،  ِرْمنَـا رَشَ َوال حَتْ
َك  ِل َعَلْيِك ، َواْسـُلْكنَا يِف َسْلِك َأْهِل رِسِّ َواْلُوُصوِل إَِلْيَك ، َوالتََّوكُّ

َك . َك ، ال ِمْن َغرْىِ َك ، َواألَْخِذ ِمْن َخرْىِ َوبِرِّ

ُهـمَّ َواْخُلْفنَا َعَى َمـْن َبْعَدَنا بِالَخْيَراِت ، َوال َتْكِشـْف َعنَّا  اللَّ
اُهْم  َك يِف الَحَياِة َوال َبْعَد الَمَمـاِت ، َواْعِصْمنَا َوإِيَّ َوال َعنُْهـْم ِسـْتَ

ِمَن اْلَفَواِجِع َوالُمَفاَجآِت .

ُهمَّ َوَتَعطَّْف بِِمْثِل َذلَِك َعَى والَِدْينا َوَأْوالِدَنا ، َوَعَى َأْهلِينَا  اللَّ
َوَأْزَواِجنَـا ، َوَعَى إِْخَوانِنَا َوَأْحَبابِنَا ، َوَعَى َأْشـَياِخنَا َجِيًعا يِف اهللِ، 
ـاُه ، َيا َمْوالُه ، َيا َغْوَثاُه ، َيا َأْرَحَم  اٍه ، َيـا َربَّ اٍب َأوَّ َوَعـَى ُكلِّ َويِلٍّ َأوَّ
اِحنَِي ، َيـا ِغَياثِي ِعنَْد  اِحِـنَي ، َيا َأْرَحَم الرَّ اِحِـنَي ، َيـا َأْرَحَم الرَّ الرَّ
ٍة ،  يبِـي ِعنَْد ُكلِّ َدْعـَوٍة ، َيا َمَعاِذي ِعنَْد ُكلِّ ِشـدَّ ُكلِّ ُكْرَبـٍة ، َيـا ُمِ

 

ـْأِن ،  َيا َرَجائِي ِحنَي َتنَْقطُِع ِحيَلتِي ، َيا َحنَّاُن َيا َمنَّاُن ، َيا َعظِيَم الشَّ
َمَواِت  َيا َويِلَّ النَِّعِم َوَمْوىَل اإِلْحَسـاِن ، َيا َحيُّ َيا َقيُّوُم ، َيا َبِديَع السَّ

َواألَْرِض ، َيا َذا الَجاِل َواإِلْكَراِم ، آِمنَي .

َوالَحْمُد هللِ َربِّ الَعامَلنَِي .
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